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Mietintöluonnos (PE 378.719v01-00)
Anne Laperrouze
ympäristönlaatunormeista vesipolitiikan alalla sekä direktiivin 2000/60/EY muuttamisesta

Ehdotus direktiiviksi (KOM(2006)0397 – C6-0243/2006 – 2006/0129(COD) – muutossäädös)

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 20
JOHDANTO-OSAN 1 KAPPALE

(1) Pintavesien kemiallinen pilaantuminen 
on uhka vesiympäristölle ja sen seurauksena 
voi olla muun muassa akuuttia ja kroonista 
myrkyllisyyttä vesieliöille, kertymistä 
ekosysteemiin, luontotyyppien ja biologisen 
monimuotoisuuden häviämistä sekä uhkia 
ihmisten terveydelle.

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

Or. de
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Perustelu

Tässä luodaan viittaus vesipolitiikan puitedirektiivin johdanto-osan 11 kappaleeseen. Sen 
mukaan ympäristöasioissa sovelletaan aiheuttajaperiaatetta sekä periaatteita, joiden mukaan 
vahinkoihin on varauduttava, niitä on pyrittävä ehkäisemään ennalta ja ne on torjuttava 
ensisijaisesti niiden lähteellä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 21
JOHDANTO-OSAN 2 A KAPPALE (uusi)

(2 a) Jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
tarvittavat toimet direktiivin 2000/60/EY 
16 artiklan 1 ja 8 kohdan mukaisesti, jotta 
voidaan vähentää asteittain 
prioriteettiaineista aiheutuvaa 
pilaantumista ja lopettaa vaarallisten 
prioriteettiaineiden päästöt ja häviöt 
kerralla tai vaiheittain.

Or. en

Perustelu

Selvennetään, että ehdotus on vesipolitiikan puitedirektiivin tytärdirektiivi, ja siksi samoin 
kuin puitedirektiivissä jäsenvaltioita ei pitäisi vaatia ryhtymään ehdotuksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi toimiin, jotka ovat suhteettoman kalliita tai teknisesti toteuttamiskelvottomia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 22
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 

(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 
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niitä sen sijaan, että säädetään uusista 
hallintatoimista, jotka saattavat olla 
päällekkäisiä jo toteutettavien toimien 
kanssa.

niitä sen sijaan, että säädetään uusista 
hallintatoimista, jotka saattavat olla 
päällekkäisiä jo toteutettavien toimien 
kanssa. Jos ympäristönlaatunormien 
noudattaminen on mahdollista vain 
käyttörajoitusten tai yksittäisten aineiden 
kieltämisen avulla, on sovellettava yhteisön 
nykyisiä säädöksiä tai annettava uusia 
säädöksiä, erityisesti kemikaalien 
rekisteröinnistä, arvioinnista, 
lupamenettelyistä ja rajoituksista 
(REACH), Euroopan kemikaaliviraston 
perustamisesta, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston 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 kumoamisesta 18 päivänä 
joulukuuta 2006 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1907/2006 nojalla.

Or. de

Perustelu

Kemikaaleja koskevia käyttörajoituksia tai kieltoja voidaan yhtäläisten kilpailuolosuhteiden 
varmistamiseksi sekä toimivaltasyistä asettaa vain yhteisön oikeuden nojalla. Kansallisilla 
hallintatoimenpiteillä ei voida varmistaa ympäristönlaatunormien noudattamista vesistöihin 
joutuvien hajapäästöjen tapauksessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 23
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 

(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 
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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.

lainsäädännön soveltamisalaan. 
Ensisijaisesti olisikin lyhyellä aikavälillä 
pantava täytäntöön voimassa olevat 
säädökset ja tarkistettava niitä sen sijaan, 
että säädetään uusista hallintatoimista, jotka 
saattavat olla päällekkäisiä jo toteutettavien 
toimien kanssa. Kun jäsenvaltioiden 
direktiivin 2000/60/EY 13 artiklan 
mukaisesti laatimat vesipiirien 
hoitosuunnitelmat sekä kyseisen direktiivin 
11 artiklan mukaisesti perustettu 
toimenpideohjelma on toimitettu, komission 
olisi kuitenkin arvioitava, onko direktiivin 
2000/60/EY tavoitteet saavutettu 
täysimääräisesti nykyisten säädösten 
täytäntöönpanolla ja tarkistamisella vai 
tarvitaanko tämän direktiivin mukaisia 
erityistoimia. 

Or. en

Perustelu

Komissio päätti jättää huomiotta vesipolitiikan puitedirektiivin mukaiset velvollisuutensa 
antaa ehdotuksia päästöjen hallintakeinoiksi vuoden 2003 loppuun mennessä. Koska samat 
tavoitteet on todella mahdollista saavuttaa muilla yhteisön välineillä, on syytä arvioida 
jäsenvaltioiden toimittamien toimenpideohjelmien perusteella, ovatko muiden säädösten 
mukaiset toimet riittäviä vesipolitiikan puitedirektiivin tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Mulder and Jules Maaten

Tarkistus 24
JOHDANTO-OSAN 4 A KAPPALE (uusi)

(4 a) Direktiivi 2000/60/EY sisältää 
11 artiklan 2 kohdassa ja 
toimenpideohjelmaa koskevan liitteen VI 
osassa B alustavan luettelon täydentävistä 
toimenpiteistä, joita jäsenvaltiot voivat 
halutessaan toteuttaa osana
toimenpideohjelmaa. Näitä ovat muun 
muassa: 
– lainsäädännölliset keinot
– hallinnolliset keinot ja
– neuvotellut ympäristönsuojelusopimukset
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Or. en

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 voidaan vahvistaa direktiivin ja yleisen 
ympäristölainsäädännön yhteistä pohjaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 25
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 jäsenvaltioiden olisi muun voimassa 
olevan yhteisön lainsäädännön 
täytäntöönpanon lisäksi sisällytettävä 
tarvittaessa asianmukaisia hallintatoimia 
kullekin vesipiirille direktiivin 2000/60/EY 
11 artiklan mukaisesti laadittaviin 
toimenpideohjelmiin. Sisämarkkinoiden 
tasapuolisten kilpailuolosuhteiden 
säilyttämiseksi prioriteettiaineiden 
pistekuormituslähteitä koskevien 
hallintatoimenpiteiden vahvistamisessa on 
noudatettava aina direktiiviin 96/61/EY 
kirjattua parhaan käytettävissä olevan 
tekniikan periaatetta. 

Or. de

Perustelu

Pistekuormituslähteitä koskevat jäsenvaltioiden toimenpiteet vaikuttavat alueiden 
kilpailukykyyn, ja siksi niihin on sovellettava koko Euroopassa yhdenmukaisia normeja.
Direktiivissä 96/61/EY vahvistetulla "parhaalla käytettävissä olevalla tekniikalla" on luotu 
koko Euroopassa yhdenmukainen normi teollisuusalueille. Myös direktiivin 2000/60/EY 
16 artiklaan kirjattu yhdistetty lähestymistapa sisältää yhteisön toimenpiteitä päästöjen 
rajoittamiseksi. Parhaalla käytettävissä olevalla tekniikalla voidaan varmistaa 
yhdenmukainen normi, jonka auttaa vähentämään pistekuormituslähteistä peräisin olevia 
päästöjä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Péter Olajos

Tarkistus 26
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 
11 artiklan mukaisesti laadittaviin 
toimenpideohjelmiin tarvittaessa 
soveltamalla ympäristön pilaantumisen 
ehkäisemisen ja vähentämisen 
yhtenäistämiseksi 24 päivänä syyskuuta 
1996 annetun neuvoston direktiivin 
96/61/EY1 10 artiklan säännöksiä.
________________
1 EYVL L 257, 10.10.1996, s. 26.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella selvennetään, että jäsenvaltioiden on noudatettava ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi annetun direktiivin 
vaatimusta, jotta voidaan vaatia tehokkaampia keinoja päästöjen vähentämiseksi kuin 
parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan perustuva päästöjen hallinta silloin, kun tämä on 
tarpeen ympäristöä koskevien laatunormien noudattamiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Klaß

Tarkistus 27
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 

(5) Direktiivin 2000/60/EY 16 artiklan 
6 kohdassa ja 8 artiklassa tarkoitetun piste-
ja hajakuormituslähteistä peräisin olevien 
prioriteettiaineiden päästöjen hallinnan 
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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.

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. Jäsenvaltioiden on 
sovellettava tässä direktiivin 2000/60/EY 
10 artiklaa.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella tehdään selväksi yhteisön vesipolitiikan puitedirektiivin keskeisen osan eli 
nk. yhdistetyn lähestymistavan (päästöperusteet) soveltaminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 28
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 direktiivin 2000/60/EY 
10 artiklassa tarkoitettuja asianmukaisia 
hallintatoimia kullekin vesipiirille direktiivin 
2000/60/EY 11 artiklan mukaisesti 
laadittaviin toimenpideohjelmiin.

Or. en

Perustelu

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



PE 378.727v01-00 8/135 AM\631286FI.doc

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Robert Sturdy

Tarkistus 29
JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE

(6) 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 vahvistetaan 
ensimmäinen prioriteettiaineiden luettelo, 
joka sisältää 33 ainetta tai aineryhmää, 
joiden katsotaan ensisijaisesti edellyttävän 
toimia yhteisön tasolla. Tietyt näistä 
prioriteettiaineista on määritelty vaarallisiksi 
prioriteettiaineiksi, joiden päästöt ja häviöt 
on lopetettava vaiheittain tai kerralla. Jotkin 
aineet ovat arvioitavana ja ne olisi 
luokiteltava.

(6) 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 vahvistetaan 
ensimmäinen prioriteettiaineiden luettelo, 
joka sisältää 33 ainetta tai aineryhmää, 
joiden katsotaan ensisijaisesti edellyttävän 
toimia yhteisön tasolla. Tietyt näistä 
prioriteettiaineista on määritelty vaarallisiksi 
prioriteettiaineiksi, joiden päästöt ja häviöt 
on lopetettava vaiheittain tai kerralla.
Luonnossa tai luonnollisissa prosesseissa 
esiintyvien aineiden kaikista mahdollisista 
lähteistä peräisin olevien päästöjen ja 
häviöiden lopettaminen asteittain 
kokonaan on mahdotonta. Jotkin aineet 
ovat arvioitavana ja ne olisi luokiteltava.

Or. en

Perustelu

On tärkeää välttää sitoumuksia, joita on mahdoton täyttää. Joidenkin luonnossa esiintyvien 
aineiden päästöjä ei voi lopettaa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 30
JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE

(6) 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 vahvistetaan 
ensimmäinen prioriteettiaineiden luettelo, 
joka sisältää 33 ainetta tai aineryhmää, 

(6) 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 vahvistetaan 
ensimmäinen prioriteettiaineiden luettelo, 
joka sisältää 33 ainetta tai aineryhmää, 
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joiden katsotaan ensisijaisesti edellyttävän 
toimia yhteisön tasolla. Tietyt näistä 
prioriteettiaineista on määritelty vaarallisiksi 
prioriteettiaineiksi, joiden päästöt ja häviöt 
on lopetettava vaiheittain tai kerralla. Jotkin 
aineet ovat arvioitavana ja ne olisi 
luokiteltava.

joiden katsotaan ensisijaisesti edellyttävän 
toimia yhteisön tasolla. Tietyt näistä 
prioriteettiaineista on määritelty vaarallisiksi 
prioriteettiaineiksi, joiden päästöt ja häviöt 
on lopetettava vaiheittain tai kerralla. Jotkin 
aineet ovat arvioitavana ja ne olisi 
luokiteltava. Prioriteettiaineiden luetteloon 
olisi lisättävä uusia aineita direktiivin 
2000/60/EY tavoitteiden saavuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

Vesipolitiikan puitedirektiivin 16 artiklan 8 kohdan sanamuodosta, jossa viitataan 
”ensimmäiseen prioriteettiaineluetteloon”, ja päätöksestä 2455/2001/EY, jossa vaaditaan 
lisäämään luetteloon vaiheittain uusia aineita, käy selvästi ilmi, että ensimmäinen luettelo on 
vasta alkua ja siihen on lisättävä uusia aineita, jotta vesipolitiikan puitedirektiivin tavoitteet 
voidaan saavuttaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan

Tarkistus 31
JOHDANTO-OSAN 6 A KAPPALE (uusi)

(6 a) Luonnossa tai luonnollisissa 
prosesseissa esiintyvien aineiden, kuten 
kadmiumin, elohopean ja 
polyaromaattisten hiilivetyjen, kaikista 
mahdollisista lähteistä peräisin olevien 
päästöjen ja häviöiden lopettaminen 
asteittain kokonaan on mahdotonta.

Or. en

Perustelu

Päätökseen 2455/2001/EY, jolla otettiin käyttöön prioriteettiaineiden luettelo, sisältyy 
tärkeitä johdanto-osan kappaleita, joita ei otettu vesipolitiikan puitedirektiiviin, kun 
prioriteettiaineiden luettelo lisättiin liitteeseen X. Ehdotettu uusi johdanto-osan kappale 
vastaa kyseisen päätöksen johdanto-osan 4 kappaletta, joka hyväksyttiin Euroopan 
parlamentin tarkistuksen ansiosta, ja sen avulla voidaan toteuttaa tämä aikomus.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 32
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. 
Vesiympäristössä toteutetaan ajoittain myös 
jätehuoltotoimia. 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.

Or. pl

Perustelu

Jätepolitiikan puitedirektiivin (menettely 2005/0281(COD)) liitteessä I (D4, D6, D7, D11) 
määritellään, että vesiympäristössä toteutetaan jätehuoltotoimia. Tällaisilla toimilla voi olla 
vaikutusta ympäristön ja ihmisten terveyden tilaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 33
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 

(10) Kattavan suojelun ja pilaantumisen 
tehokkaan hallinnan varmistamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi huolehdittava siitä, 
että niiden pintaveden, sedimentin ja 
eliöstön koostumus vastaa liitteen 1 osassa 
A ja B tarkoitettuja ympäristölaatunormeja. 
Jotta jäsenvaltioille jäisi liikkumavaraa, 
liitteessä I tarkoitettuja aineita voidaan 
seurata sedimentissä tai eliöstössä veden 
sijaan, jos jäsenvaltiot katsovat, että se on 
tarpeen ja asianmukaista yhteisön tasolla 
määritettyjen ympäristönlaatunormien 
täydentämiseksi. Koska sedimentit ja eliöstö 
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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 
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.

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.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että ympäristölaatunormit olisi asetettava sille matriisille, jossa 
kaikkein herkimmät organismit elävät: vedelle, jos vedessä elävät organismit ovat herkimpiä, 
sedimentille, jos siinä elävät organismit ovat herkimpiä, tai eliöstölle, jos esim. nisäkkäät tai 
ihmiset ovat sekundaarisen myrkytyksen vuoksi herkimpiä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 34
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 

(10) Koska yhteisön tasolla ei ole 
käytettävissä kattavia ja luotettavia tietoja 
prioriteettiaineiden pitoisuuksista eliöstössä 
tai sedimentissä vesistöjen pohjassa ja 
sisämaan sekä meriveden vesivarastoissa ja 
pintavesiä koskevat tiedot näyttävät 
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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 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.

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 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.

Or. pl

Perustelu

Useissa sedimenttiympäristöissä havaittujen geneettisten varastojen olemassaolosta käy ilmi 
varastojen ja niissä olevien myrkyllisten aineiden, myös prioriteettiaineiden, kertymisen 
monimutkaisuus, erot, kiertokulut ja dynamiikka.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 35
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 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.

(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 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. Voidakseen 
tehdä näin jäsenvaltioiden olisi seurattava 
prioriteettiaineita eliöstössä ja sedimentissä 
ja ilmoitettava tulokset komissiolle. 
Komission olisi esitettävä direktiivin 
2000/60/EY 16 artiklan 7 kohdan 



PE 378.727v01-00 14/135 AM\631286FI.doc

FI

mukaisesti ympäristölaatunormit eliöstölle 
ja sedimentille jäsenvaltioiden toimittamien 
tietojen perusteella.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden velvollisuus varmistaa, että pilaantumisen tämänhetkiset tasot eliöstössä ja 
sedimenteissä eivät nouse, jää tyhjäksi puheeksi, jos ei aseteta konkreettisia 
seurantavelvoitteita. Jäsenvaltioiden olisi seurattava eliöstöä ja sedimenttiä, ja valvonnan 
puolestaan olisi oltava perustana laatunormeja koskeville yhteisön toimille, kuten 
vesipolitiikan puitedirektiivissä todetaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 36
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 määrittää 
ympäristönlaatunormit sedimentille tai 

(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 määrittää 
ympäristönlaatunormit sedimentille tai 
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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.

eliöstölle, kun se on tarpeen ja 
asianmukaista yhteisön tasolla määritettyjen 
ympäristönlaatunormien täydentämiseksi.
Sedimentit ja eliöstö ovat edelleen 
merkittäviä matriiseja, kun jäsenvaltiot 
seuraavat aineita, joita saattaa kertyä 
merkittävässä määrin ja joiden epäsuoraa 
vaikutusta vastaan pintavesien 
ympäristönlaatunormit eivät tällä hetkellä 
tarjoa suojaa. Tätä seurantaa olisi 
harjoitettava teknisen ja tieteellisen 
keskustelun edistämiseksi ja perustan 
luomiseksi tulevalle eliöstössä ja 
sedimentissä esiintyville seurattaville 
aineille asetettavia ympäristölaatunormeja 
koskevalle työlle, kun se osoittautuu 
tarpeelliseksi.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksen 2 artiklan 2 kohta ei ole yhteensopiva johdanto-osan 10 kappaleen 
kanssa siinä mielessä, että kyseisen johdanto-osan kappaleen mukaan yhteisön tasolla ei ole 
käytettävissä kattavia ja luotettavia tietoja prioriteettiaineiden pitoisuuksista eliöstössä ja 
sedimentissä: Toisaalta ei tietojen puuttumisen vuoksi ole vahvistettu eliöstöä ja sedimenttiä 
koskevia laatunormeja, ja toisaalta pintavesien laatunormeja sovelletaan tosiasiallisesti 
eliöstöön ja sedimenttiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 37
JOHDANTO-OSAN 11 KAPPALE

(11) Lyijyn, nikkelin ja niiden yhdisteiden 
osalta keskusteluja riskien arvioinnista ei 
ole vielä saatu päätökseen Euroopan 
kemikaalivirastossa ja Yhteisessä 
tutkimuskeskuksessa, ja näin ollen ei ole 
mahdollista määrittää lopullisia 
laatunormeja kyseisiä aineita varten. 
Tämän vuoksi on tarpeen ilmaista selkeästi 
normien väliaikainen luonne.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Komission laatunormeja koskeva ehdotus on jo kolme vuotta myöhässä. On mahdotonta 
hyväksyä laatunormien asettamisen lykkäystä vielä pidemmälle varsinkin, kun komissio on jo 
esittänyt arvoja ehdotusluonnoksissa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 38
JOHDANTO-OSAN 13 KAPPALE

(13) On mahdollista, että 
ympäristönlaatunormeja ei voida noudattaa 
päästöjen pistelähteiden läheisyydessä, 
koska päästöissä olevat pilaavien aineiden 
pitoisuudet ovat yleensä korkeampia kuin 
taustapitoisuudet vedessä. Tämän vuoksi 
jäsenvaltioiden olisi voitava ottaa tämä 
huomioon, kun ne valvovat 
ympäristönlaatunormien noudattamista, 
määrittämällä ylitysten siirtymäalue 
kutakin relevanttia päästöä kohti. Sen 
varmistamiseksi, että nämä alueet ovat 
rajallisia, niiden määrittämisessä on 
sovellettava direktiivin 2000/60/EY 
10 artiklaa ja muita asiaa koskevia yhteisön 
lainsäädännön säännöksiä. Koska 
käsittelytekniikoiden kehittyminen ja 
teknologiset innovaatiot, kuten paras 
käytettävissä oleva tekniikka, voivat 
tulevaisuudessa mahdollistaa pilaavien 
aineiden vähentämisen päästölähteiden 
läheisyydessä, jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että ylitysten siirtymäalueita 
pienennetään vastaavasti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ylitysten siirtymäalueita ei määritellä ja sellaisina ne luovat porsaanreiän 
prioriteettiaineiden päästöjä ja häviöitä varten. Raja-arvojen ylittäminen voisi johtaa 
sellaiseen kalojen saastumiseen, joka ei ole hyväksyttävissä ja joka voisi vaarantaa ihmisten 
terveyden sekä ympäristön, ja näin ollen kyseisen kalastusalan. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 39
JOHDANTO-OSAN 14 A KAPPALE (uusi)

(14 a) Direktiiviin olisi sisällytettävä 
maininta uudesta velvoitteesta laatia 
selvitys prioriteettiaineita koskevista
pilaantumisen hallintatoimista osana 
direktiivin 11 artiklassa tarkoitettua 
toimenpideohjelmaa. Direktiivissä 
2000/60/EY tarkoitettua komission 
velvoitetta ilmoittaa pilaantumisen 
hallintatoimista olisi muutettava siten, että 
siihen sisältyy arvio siitä, onko direktiivin 
16 artiklassa tarkoitetut velvoitteet täytetty 
muilla asiaa koskevilla yhteisön toimilla.
Direktiiviä 2000/60/EY olisi muutettava 
perustamalla mekanismi, jolla 
käynnistetään yhteisön toimet, jos 
komission kertomuksessa havaitaan, että 
täytäntöönpano on riittämätöntä. 

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy saman tekijän tarkistukseen, joka koskee 5 artiklaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen

Tarkistus 40
JOHDANTO-OSAN 16 KAPPALE

(16) Jotta jäsenvaltioiden tarpeet voitaisiin 
ottaa huomioon paremmin, jäsenvaltioiden 
olisi voitava valita sopiva vuoden pituinen 
viitejakso selvityksen perustietojen 
mittaamiseksi. Olisi kuitenkin otettava 
huomioon se, että torjunta-aineiden käytöstä 
aiheutuvat häviöt voivat vaihdella 
huomattavasti vuodesta toiseen, koska 
aineiden käyttömäärät voivat olla erilaisia 
esimerkiksi erilaisten ilmasto-olosuhteiden 
vuoksi. Tämän vuoksi
kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 

(16) Jotta jäsenvaltioiden tarpeet voitaisiin 
ottaa huomioon paremmin, jäsenvaltioiden 
olisi voitava valita sopiva vuoden pituinen 
viitejakso selvityksen perustietojen 
mittaamiseksi. Vaikka torjunta-aineiden 
käytöstä aiheutuvat häviöt voivat vaihdella 
huomattavasti vuodesta toiseen, koska 
aineiden käyttömäärät voivat olla erilaisia 
esimerkiksi erilaisten ilmasto-olosuhteiden 
tai vuoroviljelyn vuoksi, jo yhden 
kasvukauden aikaisella pilaantumisella voi 
olla haitallinen vaikutus veden 
organismeihin, ja se voi haitata muita 
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annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY 
soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen aineiden 
osalta jäsenvaltioiden olisi voitava valita 
kolmen vuoden viitejakso.

käyttötapoja, kuten juomaveden ottoa. Sen 
varmistamiseksi, että pilaantumisen määrä 
käyttökauden aikana käy asianmukaisesti 
ilmi kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 
annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY 
soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen aineiden 
osalta jäsenvaltioiden olisi käytettävä 
kyseisten aineiden käyttökautta 
viitejaksona.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että jäsenvaltioiden on mitattava kasvinsuojeluaineet silloin, kun 
niitä käytetään, eikä käytettävä alhaisia talviarvoja peittämään kesäaikana tapahtuvia 
ylityksiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 41
JOHDANTO-OSAN 18 A KAPPALE (uusi)

(18 a) Asetuksessa (EY) N:o 1907/2006 
säädetään tarkistamisesta, jotta voidaan 
arvioida pysyvien, kertyvien ja myrkyllisten 
aineiden yksilöintiperusteiden 
asianmukaisuus. Komission olisi 
tarkistettava direktiivin 2000/60/EY 
liitettä X vastaavasti, heti kun asetukseen 
(EY) N:o 1907/2006 sisältyvät perusteet on 
muutettu.

Or. en

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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Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 42
JOHDANTO-OSAN 22 A KAPPALE (uusi)

(22 a) Perustamissopimuksen 174 artiklan 
mukaan yhteisön ympäristöpolitiikan olisi 
perustuttava ennalta varautumisen 
-periaatteelle ja saastuttaja maksaa 
-periaatteelle, mikä toistetaan direktiivissä 
2000/60/EY.

Or. en

Perustelu

On syytä todeta selvästi, että ennalta varautumisen periaatetta on noudatettava, ongelmia on 
pyrittävä ehkäisemään ennalta ja pilaantuminen on torjuttava ensisijaisesti sen lähteellä ja 
saastuttajan olisi maksettava.

Tarkistuksen esittäjä(t): Robert Sturdy

Tarkistus 43
1 ARTIKLA

Tässä direktiivissä asetetaan 
prioriteettiaineiden ja tiettyjen muiden 
pilaavien aineiden ympäristönlaatunormit.

Direktiivin 2000/60/EY 16 artiklan 
mukaisesti tässä direktiivissä asetetaan 
prioriteettiaineiden ja tiettyjen muiden 
pilaavien aineiden ympäristönlaatunormit, 
jotta voidaan:
(a) vähentää prioriteettiaineiden päästöjä ja
häviöitä; ja
(b) sikäli kuin mahdollista lopettaa 
vaarallisten prioriteettiaineiden päästöt ja 
häviöt direktiivin 2000/60/EY 1, 4 ja 
16 artiklan mukaisesti, jotta saavutetaan 
kaikkien pintavesien hyvä kemiallinen tila 
vuoteen 2015 mennessä ja estetään 
vesinormien huonontuminen edelleen.
Komissio esittää direktiivin 2000/60/EY 
21 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti vuoteen 2020 
mennessä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen siitä, kuinka 
tämän direktiivin täytäntöönpanossa on
onnistuttu saavuttamaan teknisten 
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mahdollisuuksien rajoissa kaikkien 
luonnossa esiintyvien aineiden luonnollisia 
taustatasoja lähellä olevat pitoisuudet ja 
kaikkien direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvien synteettisten aineiden lähellä 
nollaa olevat pitoisuudet. Tässä 
direktiivissä asetettuja tavoitteita on 
käsiteltävä samoin kuin direktiivin 
2000/60/EY 4 artiklassa tarkoitettuja 
tavoitteita.

Or. en

Perustelu

Kohta liittyy vesipolitiikan puitedirektiivin lopullisiin tavoitteisiin, ja siitä käy ilmi, että 
tavoitteena ei ole ainoastaan ympäristön ja ihmisten terveyden suojelu vaan tämän 
toteuttaminen vesipolitiikan puitedirektiivin 16 artiklassa tarkoitettujen laajempien 
tavoitteiden puitteissa. On ehdottoman tärkeää, että komissio tarkastelee uudelleen tämän 
direktiivin täytäntöönpanoa sen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 44
1 ARTIKLA

Tässä direktiivissä asetetaan 
prioriteettiaineiden ja tiettyjen muiden 
pilaavien aineiden ympäristönlaatunormit.

Tässä direktiivissä asetetaan toimet veden 
pilaantumisen rajoittamiseksi sekä 
prioriteettiaineiden ja tiettyjen muiden 
pilaavien aineiden ympäristönlaatunormit, 
jotta voidaan: 
(a) vähentää prioriteettiaineiden päästöjä ja 
häviöitä vuoteen 2015 mennessä; ja
(b) lopettaa vaarallisten prioriteettiaineiden 
päästöt ja häviöt direktiivin 2000/60/EY 1, 
4 ja 16 artiklan mukaisesti, jotta 
saavutetaan kaikkien pintavesien hyvä 
kemiallinen tila. Lisäksi tavoitteena on 
estää tilanteen huononeminen entisestään 
ja saavuttaa vuoteen 2020 mennessä 
kaikkien luonnossa esiintyvien aineiden 
luonnollisia taustatasoja lähellä olevat 
pitoisuudet ja kaikkien ihmisen toiminnasta 
aiheutuvien synteettisten aineiden lähellä 
nollaa olevat pitoisuudet kansainvälisten 
merten suojelua koskevien sopimusten 
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mukaisesti. 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että ehdotus sisältää toimia pilaantumisen vähentämiseksi ja 
lopettamiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Mulder ja Jules Maaten

Tarkistus 45
1 ARTIKLA

Tässä direktiivissä asetetaan 
prioriteettiaineiden ja tiettyjen muiden 
pilaavien aineiden ympäristönlaatunormit.

Rajoittamatta 23 päivänä lokakuuta 2000 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2000/60/EY 
säännösten soveltamista sekä pintavesien 
hyvän kemiallisen tilan arvioimiseksi 
mainitun direktiivin 4 artiklan mukaisesti 
tässä direktiivissä asetetaan direktiivin 
2000/60/EY 16 artiklan 7 ja 10 kohdassa 
tarkoitetut laatunormit prioriteettiaineille 
ja tietyille muille pilaaville aineille.

Or. nl

Perustelu

Tarkistuksella tehdään yksiselitteisen selväksi, että tämä direktiivi ei vaikuta mitenkään 
vesipolitiikan puitedirektiivin (2000/60/EY) säännösten soveltamiseen. Näin huolehditaan 
oikeusvarmuudesta. Toiseksi sillä varmistetaan tämän direktiivin ja vesipuitedirektiivin 
määritelmien, tavoitteiden ja säännösten yhdenmukaisuus, jolla vältetään tulkintaerot.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ambroise Guellec

Tarkistus 46
1 ARTIKLA

Tässä direktiivissä asetetaan 
prioriteettiaineiden ja tiettyjen muiden 
pilaavien aineiden ympäristönlaatunormit.

Direktiivin 2000/60/EY 16 artiklan 
mukaisesti tässä direktiivissä asetetaan 
prioriteettiaineiden ja vaarallisten 
prioriteettiaineiden ympäristönlaatunormit, 
jotka on otettava huomioon pintavesien 
kemiallisen tilan suhteen.
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Or. fr

Perustelu

Ilmaus "tiettyjen muiden pilaavien aineiden" voi aiheuttaa sekaannusta vesipolitiikan 
puitedirektiivin liitteen V suhteen, vaikka ei ole perusteltua erottaa prioriteettiaineita muista 
pilaavista aineista. 

Tarkistuksella halutaan varmistaa, että direktiivin 76/464 luetteloon I sisältyvät kahdeksan 
pilaavaa ainetta sisällytetään tämän tekstin liitteessä I lueteltuihin vaarallisiin 
prioriteettiaineisiin ja lisätään myös vesipolitiikan puitedirektiivin liitteeseen X, kuten 
ehdotetaan esittelijän tarkistuksissa 16, 17 ja 19. Jos tämä tarkistus hyväksytään, on 
muutettava kaikkia niiden artiklojen sanamuotoa, joissa viitataan liitteen I osiin A ja B.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 47
1 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

Tässä direktiivissä asetettuja tavoitteita on 
käsiteltävä direktiivin 2000/60/EY 
4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuina tavoitteina, ja niihin 
sovelletaan 4 artiklan 4, 5, 6, 7 ja 8 kohtaa.

Or. en

Perustelu

Sen sijaan että jäsenvaltiot käyttävät paljon resursseja toimiin, joiden ekologiset hyödyt ovat 
suhteellisen pieniä, niitä olisi kannustettava käyttämään resurssejaan tehokkaammin, jotta 
saadaan aikaan mahdollisimman paljon ekologisia etuja. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 48
2 ARTIKLAN OTSIKKO

Ympäristönlaatunormit Ympäristönlaatunormien noudattamisen 
arviointi

Or. en



AM\631286FI.doc 23/135 PE 378.727v01-00

FI

Perustelu

Sen sijaan että jäsenvaltiot käyttävät suhteettoman paljon resursseja toimiin, joiden 
ekologiset hyödyt ovat suhteellisen pieniä, niitä olisi kannustettava käyttämään resurssejaan 
tehokkaammin, jotta saadaan aikaan mahdollisimman paljon ekologisia etuja. 

Tarkistuksella poistetaan sallitun ehdottoman enimmäispitoisuuden käsite. Tällaisilla 
normeilla saatetaan rankaista tunnollisia jäsenvaltioita ja rohkaista mahdollisimman pieniin 
näytteenottomääriin (koska näytteiden määrän kasvaessa kasvaa myös riski, että jokin niistä 
ei ole sallitun enimmäispitoisuuden mukainen ja siten vesimuodostuma ei täytä hyvän tilan 
määritelmää).

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 49
2 ARTIKLAN 1 KOHTA

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. Jotta voidaan varmistaa 
pintavesimuodostumien hyvä kemiallinen 
tila direktiivin 2000/60/EY 4 artiklan 
1 kohdan a alakohdan mukaisesti, liitteen I 
osassa A ja B esitettyjen pilaavien aineiden 
vuosittaisen keskimääräiset pitoisuudet 
eivät saa ylittää kyseissä liitteessä asetettuja 
ympäristönlaatunormeja, ellei liitteen I 
osan C 3 kohdasta muuta johdu.

Jäsenvaltioiden on varmistettava 
ympäristönlaatunormien noudattaminen 
liitteen I osassa C säädettyjen vaatimusten 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Sen sijaan että jäsenvaltiot käyttävät suhteettoman paljon resursseja toimiin, joiden 
ekologiset hyödyt ovat suhteellisen pieniä, niitä olisi kannustettava käyttämään resurssejaan 
tehokkaammin, jotta saadaan aikaan mahdollisimman paljon ekologisia etuja. 

Tarkistuksella poistetaan sallitun ehdottoman enimmäispitoisuuden käsite. Tällaisilla 
normeilla saatetaan rankaista tunnollisia jäsenvaltioita ja rohkaista mahdollisimman pieniin 
näytteenottomääriin (koska näytteiden määrän kasvaessa kasvaa myös riski, että jokin niistä 
ei ole sallitun enimmäispitoisuuden mukainen ja siten vesimuodostuma ei täytä hyvän tilan 
määritelmää).
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Mulder ja Jules Maaten

Tarkistus 50
2 ARTIKLAN 1 KOHTA

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. Prioriteettiaineiden 
ympäristönlaatunormit, ilmaistuina 
sallittuina enimmäispitoisuuksina sekä 
myös direktiivissä 91/414/ETY ja 
direktiivissä 2003/53/EY1 tarkoitettujen 
pilaavien aineiden tapauksessa 
vuosikeskiarvoina, on sisällytettävä 
liitteen I osaan A ja tiettyjen muiden 
pilaavien aineiden ympäristönlaatunormit 
liitteen I osaan B.

Jäsenvaltioiden on varmistettava 
ympäristönlaatunormien noudattaminen
liitteen I osassa C säädettyjen vaatimusten 
mukaisesti.

Kun jäsenvaltiot arvioivat pintavesien 
hyvää kemiallista tilaa direktiivin 
2000/60/EY 4 artiklan mukaisesti, niiden
on otettava huomioon liitteen I osassa C 
säädetyt vaatimukset.
_____________________
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).

Or. nl

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan tämän direktiivin ja vesipuitedirektiivin määritelmien, 
tavoitteiden ja säännösten yhdenmukaisuus, jolla vältetään tulkintaerot. 

Lisäksi on syytä todeta nimenomaisesti, että myös direktiiveissä 91/414/ETY ja 2003/53/EY 
tarkoitettujen pilaavien aineiden tapauksessa on prioriteettiaineiden ympäristönlaatunormit 
on ilmaistava vuosikeskiarvoina. Näiden pilaavien aineiden ilmaiseminen käyttöajanjakson 
keskiarvona ei ole käytännössä mahdollista, koska siihen vaadittaisiin valtavat määrät tietoa 
aineiden käytöstä, joka vaihtelee muun muassa aineittain, alueittain ja vuosittain. Suurimmat 
sallitut pitoisuudet muodostavat jo rajat aineiden pitoisuuksille niiden käyttöaikana.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 51
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 direktiivin 
91/414/ETY soveltamisalaan kuuluvien 
pilaavien aineiden käyttökauden 
keskiarvoina ja sallittuina 
enimmäispitoisuuksina ilmaistuja vedessä, 
sedimentissä ja eliöstössä esiintyvien 
prioriteettiaineiden ympäristönlaatunormeja 
sekä liitteen I osassa B esitettyjä pilaavien 
aineiden ympäristönlaatunormeja.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että ehdotus sisältää toimia pilaantumisen vähentämiseksi ja 
lopettamiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen

Tarkistus 52
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 direktiivin 
91/414/ETY soveltamisalan piiriin 
kuuluvien prioriteettiaineiden tai pilaavien 
aineiden käyttökauden keskiarvoina ja 
sallittuina enimmäispitoisuuksina ilmaistuja 
prioriteettiaineiden ympäristönlaatunormeja 
sekä liitteen I osassa B esitettyjä pilaavien 
aineiden ympäristönlaatunormeja.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on yhteydessä tarkistukseen 40. Tarkistuksella selvennetään, että jäsenvaltioiden on 
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mitattava kasvinsuojeluaineet silloin, kun niitä käytetään, eikä käytettävä alhaisia talviarvoja 
peittämään kesäaikana tapahtuvia ylityksiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 53
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, sedimentin ja eliöstön
koostumus noudattaa liitteen I osassa A 
vahvistettuja prioriteettiaineiden 
ympäristönlaatunormeja sekä liitteen I 
osassa B esitettyjä pilaavien aineiden 
ympäristönlaatunormeja.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että komissio tekee ehdotuksia pintavettä, sedimenttiä ja eliöstöä 
koskeviksi laatunormeiksi, kuten vesipolitiikan puitedirektiivin 16 artiklan 7 kohdassakin 
selvästi todetaan. Liittyy saman tekijän esittämään tarkistukseen 1, joka koskee johdanto-osan 
10 kappaletta, sekä tarkistukseen 4, joka koskee 2 artiklan 3 kohtaa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 54
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 A ALAKOHTA (uusi)

Jäsenvaltioiden on toteutettava aina 
tarvittavat toimenpiteet, jotta yritykset, jotka 
johtavat vesistöihin prioriteettiaineita 
sisältäviä jätevesiä, käyttävät tuotannossa 
ja jätevesien käsittelyssä parasta 
käytettävissä olevaa tekniikkaa. Perustaksi 
on otettava direktiivin 96/61/EY 16 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun tietojen vaihtamisen 
tulokset.

Or. de
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Perustelu

Kun jäsenvaltioita vaaditaan soveltamaan direktiiviin 96/61/EY kirjattua parhaan 
käytettävissä olevan tekniikan periaatetta, ne kykenevät koko Euroopassa yhdenmukaiselta 
pohjalta vähentämään pistekuormituslähteistä peräisin olevia prioriteettiaineiden päästöjä 
tehokkaasti, kilpailua vääristämättä sekä ennalta varautumisen periaatetta ja 
aiheuttajaperiaatetta noudattaen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 55
2 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Jäsenvaltioiden on direktiivin 
2000/60/EY 7 artiklan mukaisesti 
varmistettava, että juomaveden ottoon 
käytetyt vesimuodostumat ovat 3 päivänä 
marraskuuta 1998 annetun neuvoston 
direktiivin 98/83/EY säännösten mukaisia.

Or. nl

Perustelu

On varmistettava johdonmukaisuus vesipolitiikan puitedirektiivin säännösten suhteen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 56
2 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. 1 a. Jos vesistö virtaa useamman kuin 
yhden jäsenvaltion läpi, on järjestettävä 
seurantaohjelmien koordinointi ja 
laadittava kansallisia selvityksiä, jotta 
vesistöjen alajuoksulla sijaitsevia 
jäsenvaltioita ei rangaistaisi.

Or. en

Perustelu

On tärkeää koordinoida useiden jäsenvaltion läpi virtaavien vesistöjen seurantaa, jotta 
pilaantumista voidaan torjua sen lähteellä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 57
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 varmistettava, että jos
mikä tahansa liitteen I osassa A tai B 
luetelluista pilaavista aineista saattaa 
kertyä vesimuodostuman sedimenttiin tai 
eliöstöön, ryhdytään asianmukaiseen 
seurantaan direktiivin 2000/60/EY 8 
artiklan mukaisesti, jotta voidaan arvioida:
(a) minkälaisen riskin nämä pilaavat aineet 
aiheuttavat kyseisen direktiivin 4 artiklassa 
tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiselle, 
ja
(b) kuinka tehokkaita kyseisen direktiivin 
11 artiklan mukaisesti toteutetut toimet 
ovat käsiteltäessä näiden pilaavien aineiden 
kyseisen direktiivin 4 artiklassa 
tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiselle 
aiheuttamia riskejä.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi priorisoitava ehdotettujen ympäristönlaatunormien saavuttaminen, 
koska ne on asetettu siten, että niillä voidaan suojella vesistöjen elämää.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 58
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 valvottava liitteen I 
osassa A ja B lueteltujen aineiden 
pitoisuuksia sedimentissä ja eliöstössä 
direktiivin 2000/60/EY 8 artiklan 
mukaisesti.

Or. de
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Perustelu

Komission ehdotuksen 2 artiklan 2 kohta ei ole yhteensopiva johdanto-osan 10 kappaleen 
kanssa siinä mielessä, että kyseisen johdanto-osan kappaleen mukaan yhteisön tasolla ei ole 
käytettävissä kattavia ja luotettavia tietoja prioriteettiaineiden pitoisuuksista eliöstössä ja 
sedimentissä: Toisaalta ei tietojen puuttumisen vuoksi ole vahvistettu eliöstöä ja sedimenttiä 
koskevia laatunormeja, ja toisaalta pintavesien laatunormeja sovelletaan tosiasiallisesti 
eliöstöön ja sedimenttiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 59
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 varmistettava 
direktiivin 2000/60/EY 8 artiklan mukaisesti 
suoritettavan veden tilan seurannan 
perusteella, että liitteen I osassa A ja B 
lueteltujen aineiden pitoisuudet vedessä, 
sedimentissä ja eliöstössä eivät nouse. 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että ehdotus sisältää toimia pilaantumisen vähentämiseksi ja 
lopettamiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 60
2 ARTIKLAN 3 KOHDAN 1 ALAKOHDAN JOHDANTOKAPPALE

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
seuraavat heksaklooribentseenin, 
heksaklooributadieenin ja elohopean
pitoisuudet eivät ylity kalojen, nilviäisten, 
äyriäisten ja muiden eliöiden kudoksissa 
(märkäpainossa):

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
seuraavat jäljempänä lueteltujen aineiden
pitoisuudet eivät ylity kalojen, nilviäisten, 
äyriäisten ja muiden eliöiden kudoksissa 
(märkäpainossa) tai sedimentissä 
(kuivapainossa):

Or. en

Perustelu

Monet komission liitteessä A esittämät aineet ovat selvästi lipofiilisiä (rasvahakuisia) ja/tai 
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niiden liukoisuus veteen on huono, joten ne esiintyvät pääasiassa sedimentissä tai eliöstössä 
eivätkä liukene vesialueeseen. Näiden aineiden analysointi vedessä on usein vaikeata ja 
epävarmaa, mistä johtuu, että vakavia ympäristöongelmia aiheuttavia ja ihmisille myrkyllisiä 
prioriteettiaineita ei aina havaita.

Kaikkien lisättävien aineiden liukoisuus veteen on huono ja aineita koskevien tiedotteiden 
(tiedotteet on koottu ja niitä käsitellään prioriteettiaineita käsittelevässä 
asiantuntijafoorumissa ja laatunormeja käsittelevässä asiantuntijaryhmässä, ja SCTEE on 
suorittanut niille vertaisarvioinnin) sekä komission laatiman vaikutustenarvioinnin 
SEC(2006)0947 mukaan nämä aineet kerääntyvät selvästi ravintoketjuun ja/tai sedimenttiin.

Liittyy saman tekijän esittämään tarkistukseen 33, joka koskee johdanto-osan 10 kappaletta, 
sekä tarkistukseen 53, joka koskee 2 artiklan 1 kohtaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 61
2 ARTIKLAN 3 KOHDAN 1 ALAKOHDAN C A ALAKOHTA (uusi)

c a) 247 μg/kg märkäpainossa 
pentabromidifenyylieetterin osalta,

Or. en

Perustelu

Pentabromidifenyylieetteri kerääntyy ravintoketjuun (ks. komission vaikutustenarviointi 
SEC (2006)0947), ja siksi se pitäisi mitata eliöstössä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 62
2 ARTIKLAN 3 KOHDAN 1 ALAKOHDAN C B ALAKOHTA (uusi)

c b) 16,6 mg/kg märkäpainossa C10-13-
kloorialkaanien osalta,

Or. en

Perustelu

C10-13-kloorialkaanit kerääntyvät ravintoketjuun (ks. komission vaikutustenarviointi 
SEC(2006)0947), ja siksi ne pitäisi mitata eliöstössä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 63
2 ARTIKLAN 3 KOHDAN 1 ALAKOHDAN C C ALAKOHTA (uusi)

C c) 2,9 mg/kg märkäpainossa di(2-
etyyliheksyyli)ftalaatin (DEHP) osalta,

Or. en

Perustelu

Di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP) on erittäin lipofiilinen aine, se kerääntyy ravintoketjuun 
(ks. komission vaikutustenarviointi SEC(2006)0947), ja siksi se pitäisi mitata eliöstössä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 64
2 ARTIKLAN 3 KOHDAN 1 ALAKOHDAN C D ALAKOHTA (uusi)

c d) 367 μg/kg märkäpainossa 
pentaklooribentseenin osalta, 

Or. en

Perustelu

Pentaklooribentseeni kerääntyy ravintoketjuun (ks. komission vaikutustenarviointi 
SEC(2006)0947), ja siksi se pitäisi mitata eliöstössä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 65
2 ARTIKLAN 3 KOHDAN 1 ALAKOHDAN C E ALAKOHTA (uusi)

c e) 129 μg/kg kuivapainossa fluoranteenin 
osalta (sedimentissä).

Or. en

Perustelu

Fluoranteeni kerääntyy sedimenttiin (ks. komission vaikutustenarviointi SEC(2006)0947), ja 
siksi se pitäisi mitata tässä matriisissa.



PE 378.727v01-00 32/135 AM\631286FI.doc

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 66
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.

Muita liitteessä I mainittuja aineita 
voidaan seurata myös sedimentissä tai 
eliöstössä veden sijaan, jos jäsenvaltiot 
pitävät sitä parempana ja 
kustannustehokkaampana. Jos havaitaan 
aineiden merkittäviä pitoisuuksia ja 
jäsenvaltiot katsovat, että on vaarana, että 
veden ympäristönlaatunormit eivät täyty, 
seurantaa on toteutettava vedessä sen 
varmistamiseksi, että veden 
ympäristönlaatunormit täyttyvät.

Or. en

Perustelu

Jotta voitaisiin varmistaa mahdollisimman pitkälti, että vedessä esiintyviin 
prioritteettiaineisiin liittyvät ongelmat havaitaan, jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus 
seurata liitteessä I mainittuja aineita sedimentissä tai eliöstössä, jos ne katsovat sen 
paremmaksi tai kustannustehokkaammaksi. Jos havaitaan aineiden merkittäviä pitoisuuksia, 
on kuitenkin toteutettava täydentävää seurantaa vedessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 67
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, jäsenvaltiot voivat joko ottaa
käyttöön vesien osalta tiukemman normin, 
jolla korvataan liitteen I osassa A mainittu 
normi, tai asettaa lisänormin eliöstöä 
varten.

Or. en
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Perustelu

Ympäristönlaatunormien olisi oltava riittävän tiukkoja sekä pintaveden että eliöstön 
suojelemiseksi. Eliöstöä koskevat lisänormit vaikeuttavat seurantaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 68
2 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)

3 a. Komissio antaa viimeistään 
kahdentoista kuukauden kuluttua 
jäsenvaltioiden selvitysten toimittamisesta 
ehdotuksen prioriteettiaineiden 
pitoisuuksiin sedimentissä ja eliöstössä 
sovellettavista laatunormeista.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden velvollisuus varmistaa, että pilaantumisen tämänhetkiset tasot eliöstössä ja 
sedimenteissä eivät nouse, edellyttää laatunormeja koskevia yhteisön toimia, kuten 
vesipolitiikan puitedirektiivin 16 artiklan 7 kohdassa todetaan. Sopiva ajankohta olisi vuoden 
kuluttua siitä, kun jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet tekemistään sedimentissä ja eliöstössä 
esiintyvien prioriteettiaineiden löydöksistä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 69
2 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)

3 a. Jäsenvaltioiden on noudatettava 
neuvoston direktiiviä 98/83/EY ja 
hoidettava juomaveden ottoon käytettäviä 
pintavesiä direktiivin 2000/60/EY 7 artiklan 
mukaisesti. Tämä direktiivi on sen vuoksi 
pantava täytäntöön rajoittamatta 
vaatimuksia, joiden mukaan on 
noudatettava tiukempia normeja. 

Or. en
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Perustelu

Johdanto-osan 12 kappaleesta olisi tehtävä artikla. Vesipolitiikan puitedirektiivin 
16 artiklassa mainitaan nimenomaisesti juomaveden ottamisen suojelu. Juomaveden osalta 
tarvitaan tiukempia normeja kuin tässä direktiivissä mainitut ympäristönlaatunormit.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 70
2 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)

3 a. Jäsenvaltioiden on noudatettava 
ihmisten käyttöön tarkoitetun veden 
laadusta 3 päivänä marraskuuta 1998 
annetun neuvoston direktiivin 98/83/EY 
säännöksiä ja hallinnoitava juomaveden 
ottoon käytettäviä pintavesimuodostumia 
direktiivin 2000/60/EY 7 artiklan 
mukaisesti. Tämän direktiivin 
täytäntöönpanolla ei rajoiteta tiukempia 
normeja edellyttävien säännösten 
soveltamista.

Or. nl

Perustelu

Vesipolitiikan puitedirektiivin 16 artiklan 1 kohdassa mainitaan nimenomaisesti juomaveden 
suojelusta huolehtiminen. Tämä direktiivi koskee vesimuodostumien suojelua yleensä. 
Juomaveden ottoon tarkoitetut vesimuodostumat tarvitsevat erityistoimenpiteitä ja normeja, 
jotta täytetään paremmin vesipuitedirektiivin 7 artiklan 3 kohdan säännökset 
(vedenpuhdistuksen vähentäminen).

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 71
2 ARTIKLAN 3 B KOHTA (uusi)

3 b. Jos ympäristönlaatunormien 
noudattaminen ei ole teknisesti mahdollista 
tai jos siitä aiheutuisi kohtuuttomia 
yhteiskunnallisia tai taloudellisia 
kustannuksia, on sovellettava direktiivin 
2000/60/EY 4 artiklan 4, 5 ja 6 kohdan 
säännöksiä sen määrittämiseksi, mikä on 
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kustannustehokkain ja ympäristön 
kannalta hyväksyttävä menettelytapa 
direktiivin 2000/60/EY 4 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa vahvistetun tavoitteen 
saavuttamiseksi.

Or. nl

Perustelu

Koska ympäristönlaatunormien arvoihin liittyy epävarmuutta, on tärkeää varmistaa, että 
voidaan soveltaa vesipolitiikan puitedirektiivin 4 artiklaa. Epävarmuus johtuu siitä, että ei ole 
riittävästi tutkittu kyseisten pilaavien tekijöiden vaikutuksia, seurantaa ja laskentaa. 
Direktiivin noudattamiseksi ja kohtuuttomien kustannusten (kuten ylimääräisistä ja ehkä 
tarpeettomista käsittelymenetelmistä aiheutuvat kustannukset) välttämiseksi tarvitaan 
joustavuutta. Rajallisen viiveen sallimisella voidaan ympäristövaikutuksia voidaan vähentää 
tai ne voidaan jopa välttää kokonaan, ja näin nykyiset toimet ehtivät näyttää tehonsa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 72
2 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Komissio tarkastelee teknistä ja tieteellistä 
edistystä, mukaan luettuina direktiivin 
2000/60/EY 16 artiklan 2 kohdan a ja 
b alakohdassa tarkoitettujen riskinarviointien 
päätelmät, ja ehdottaa tarvittaessa tämän 
direktiivin liitteen I osassa A ja B 
säädettyjen ympäristönlaatunormien 
tarkistamista.

4. Komissio tarkastelee teknistä ja tieteellistä 
edistystä, mukaan luettuina direktiivin 
2000/60/EY 16 artiklan 2 kohdan a ja 
b alakohdassa tarkoitettujen riskinarviointien 
päätelmät, ja ehdottaa vähintään joka neljäs 
vuosi tämän direktiivin liitteen I osassa A ja 
B säädettyjen ympäristönlaatunormien
tarkistamista.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että 16 artiklan 4 kohdan mukaisesti komissiolla on velvollisuus 
tarkistaa ehdotustaan joka neljäs vuosi. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese

Tarkistus 73
2 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Komissio tarkastelee teknistä ja tieteellistä 4. Komissio tarkastelee järjestelmällisesti 
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edistystä, mukaan luettuina direktiivin 
2000/60/EY 16 artiklan 2 kohdan a ja 
b alakohdassa tarkoitettujen riskinarviointien 
päätelmät, ja ehdottaa tarvittaessa tämän 
direktiivin liitteen I osassa A ja B 
säädettyjen ympäristönlaatunormien 
tarkistamista.

teknistä ja tieteellistä edistystä, mukaan 
luettuina direktiivin 2000/60/EY 16 artiklan 
2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen 
riskinarviointien päätelmät, käyttäen
hyväkseen asetuksella (EY) N:o 1907/2006 
perustettua tietokantaa, jonka avulla 
seulotaan vedelle ja organismeille 
haitallisia, kerääntyviä tai pysyviä aineita, 
ja ehdottaa vähintään joka neljäs vuosi
tämän direktiivin liitteen I osassa A ja B 
säädettyjen ympäristönlaatunormien 
tarkistamista.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että komissio käyttää REACH-asetuksen avulla käytettävinä 
olevia tietoja uusien prioriteettiaineiden löytämiseksi, ja selvennetään, että 16 artiklan 
4 kohdan mukaisesti komissiolla on velvollisuus tarkistaa ehdotustaan joka neljäs vuosi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Henrik Lax

Tarkistus 74
2 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Komissio tarkastelee teknistä ja tieteellistä 
edistystä, mukaan luettuina direktiivin 
2000/60/EY 16 artiklan 2 kohdan a ja b 
alakohdassa tarkoitettujen riskinarviointien 
päätelmät, ja ehdottaa tarvittaessa tämän 
direktiivin liitteen I osassa A ja B 
säädettyjen ympäristönlaatunormien 
tarkistamista.

4. Komissio tarkastelee teknistä ja tieteellistä 
edistystä, mukaan luettuina direktiivin 
2000/60/EY 16 artiklan 2 kohdan a ja b 
alakohdassa tarkoitettujen riskinarviointien 
päätelmät, ja ehdottaa vähintään joka neljäs 
vuosi tämän direktiivin liitteen I osassa A ja 
B säädettyjen ympäristönlaatunormien 
tarkistamista.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että 16 artiklan 4 kohdan mukaisesti komissiolla on velvollisuus 
tarkistaa ehdotustaan joka neljäs vuosi. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Riitta Myller

Tarkistus 75
2 ARTIKLAN 4 KOHDAN 1 A ALAKOHTA (uusi)

Komissio tarkastelee uusinta tieteellistä 
tietoa ja teknistä edistystä sedimenttiin tai 
eliöstöön kertyvien aineiden osalta ja 
ryhtyy valmistelemaan näitä koskevia 
ympäristönlaatunormeja.

Or. fi

Perustelu

Vesifaasin sijaan on kertyvien aineiden seurantaa asianmukaisempaa tehdä sedimentistä tai 
eliöstöstä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 76
2 ARTIKLAN 4 A KOHTA (uusi)

4 a. Edellä 1-3 kohdassa tarkoitetuilla 
ympäristönlaatunormeilla ei rajoiteta 
direktiivin 98/83/EY vaatimusten 
soveltamista eikä direktiivin 2000/60/EY 
7 artiklassa tarkoitettua juomaveden ottoon 
käytettävien pintavesimuodostumien 
hoitoa, joka saattaa vaatia tiukempia 
normeja. 

Or. en

Perustelu

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

Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 77
2 ARTIKLAN 4 A KOHTA (uusi)

4 a. Viimeistään vuoden kuluttua 
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jäsenvaltioiden selvitysten toimittamisesta 
komissio tarkastelee uudelleen liitteen I 
osassa A ja B mainittuja aineita ja antaa 
ehdotuksen näiden aineiden pitoisuuksiin 
eliöstössä ja sedimentissä sovellettavista 
laatunormeista.
Eliöstöä ja sedimenttiä koskevat 
ympäristönlaatunormit sisällytetään 
liitteen I osan A ja B sarakkeisiin 8 ja 9.

Or. en

Perustelu

Vesipolitiikan puitedirektiivin 16 artiklan 7 kohdassa todetaan selvästi, että komissio tekee 
ehdotuksia pintavettä, sedimenttiä ja eliöstöä koskeviksi ympäristönlaatunormeiksi. Myös 
aineita koskevissa komission tiedotteissa mainitaan selvästi, että useat prioriteettiaineet 
kerääntyvät ravintoketjuun ja/tai sedimenttiin. Tarkistuksella varmistetaan, että komissio 
täyttää vesipolitiikan puitedirektiivin mukaisen laillisen velvoitteensa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Henrik Lax

Tarkistus 78
2 ARTIKLAN 5 A KOHTA (uusi)

5 a. Komissio esittää …* mennessä 
direktiivin 2000/60/EY 21 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti ehdotukset prioriteettiaineiden 
pitoisuuksiin sedimentissä ja eliöstössä 
sovellettaviksi laatunormeiksi. 

_______________

* Vuoden kuluttua tämän direktiivin 
hyväksymisestä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että koska tässä ehdotuksessa ei esitetä sedimenttiä ja eliöstöä 
koskevia normeja, komissio ei ole täyttänyt vesipolitiikan puitedirektiivin 16 artiklan 
7 kohdan mukaista laillista velvoitettaan. Koska monet eläviin kudoksiin kertyvät aineet ovat 
parhaiten mitattavissa ravintoketjun yläpäässä olevissa lajeissa, on ehdottoman tärkeää 
puuttua tähän epäkohtaan mahdollisimman pian.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 79
2 ARTIKLAN 5 A KOHTA (uusi)

5 a. Komissio antaa viimeistään vuoden 
kuluttua jäsenvaltioiden selvitysten 
toimittamisesta ehdotuksen 
prioriteettiaineiden pitoisuuksiin 
sedimentissä ja eliöstössä sovellettaviksi 
laatunormeiksi.

Or. en

Perustelu

Komissio ei ole täyttänyt vesipolitiikan puitedirektiivin 16 artiklan 7 kohdan mukaista laillista 
velvoitettaan, koska se ei ole esittänyt sedimenttiä ja eliöstöä koskevia normeja. Koska monet 
eläviin kudoksiin kertyvät tai pysyvät aineet ovat parhaiten mitattavissa ravintoketjun 
yläpäässä olevissa lajeissa, on ehdottoman tärkeää puuttua tähän epäkohtaan 
mahdollisimman pian.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 80
2 ARTIKLAN 5 A KOHTA (uusi)

5 a. Jos ympäristönlaatunormien 
saavuttamiseksi on kiellettävä joitakin 
aineita, komissio tekee aiheellisia 
ehdotuksia yhteisön nykyisten säädösten 
muuttamisesta tai uusien yhteisön 
säädösten antamisesta.

Or. de

Perustelu

Komission tehtävä on reagoida Euroopan laajuisesti sovellettavilla sitovilla ja kaikkia 
jäsenvaltioita tasapuolisesti velvoittavilla säädöksillä puutteisiin, jotka voidaan korjata 
tehokkaasti yksittäisten aineiden valmistusta ja käyttöä koskevilla rajoituksilla; tämä voidaan 
toteuttaa erityisesti kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja 
rajoituksista (REACH) 18. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 puitteissa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 81
2 ARTIKLAN 5 B KOHTA (uusi)

5 b. Jos tiettyjä laitoksia, aineita tai 
pistekuormituslähteitä varten tarvitaan 
aiheuttajaperiaatteen tai ennalta 
varautumisen periaatteen soveltamiseksi 
sekä jäsenvaltioiden 
täytäntöönpanokäytäntöjen 
yhdenmukaistamiseksi koko yhteisössä 
sovellettavia päästöjen raja-arvoja tai jos 
ne ovat ympäristönlaatunormien 
saavuttamiseksi tarkoituksenmukaisia, 
komissio esittää direktiivin 96/61/EY 
18 artiklassa tarkoitettuja ehdotuksia.

Or. de

Perustelu

Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämisestä 24. syyskuuta 
1996 annetussa neuvoston direktiivissä 96/16/EY säädetään päästöjen raja-arvoista, jos 
varsinkin kyseisen direktiivin 16 artiklassa tarkoitetun tietojen vaihtamisen perusteella on 
todettu, että yhteisön on ryhdyttävä toimenpiteisiin. Yhteisön raja-arvoja tarvitaan aina, kun 
jäsenvaltioiden erilaiset täytäntöönpanokäytännöt ovat vuosien mittaan johtaneet siihen, että 
rikotaan yhteisön ympäristölainsäädännön perusperiaatteita eli ennalta varautumisen 
periaatetta ja aiheuttajaperiaatetta ja kuormitetaan ympäristöä väistämättä, ja kun 
tilanteeseen liittyy osittain suuriakin sisämarkkinoiden kilpailun vääristymiä 
(ympäristödumppaus).

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 82
2 A ARTIKLA (uusi)

2 a artikla
Jäsenvaltiot voivat 2 artiklassa tarkoitetun 
tavoitteen saavuttamiseksi säätää aineiden 
päästöjä koskevista rajoituksista, jotka ovat 
tiukempia kuin direktiivissä 91/414/ETY tai 
sen korvaavassa direktiivissä 
XXXX/XXXX/EY tai muussa yhteisön 
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lainsäädännössä säädetyt rajoitukset.

Or. nl

Perustelu

Tällä direktiivillä ei aseteta mitään täydentäviä päästöjenhallintatoimia. Siksi jäsenvaltioilla 
on oltava oikeus säätää tarvittaessa itse tällaisista toimista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen

Tarkistus 83
2 A ARTIKLA (uusi)

2 a artikla
Määritelmä

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:
1. “käyttökaudella” kautta, jonka aikana 
mitattua prioriteettiainetta tai pilaavaa 
ainetta sisältäviä kasvinsuojeluaineita on 
toimivaltaisten elinten realististen oletusten 
mukaan voitu käyttää.

Or. en

Perustelu

Liittyy tarkistuksiin 40, 52, 108, 109 ja 130. Tarkistuksella tähdennetään, että 
kasvinsuojeluaineet on mitattava niiden käyttökauden aikana. Näin estetään tilanne, jossa 
talvikauden alemmat arvot alentavat keskiarvoa niin, että jopa pitkät kesäajan kaudet, jolloin 
arvot ovat korkeat, eivät totuudenvastaisesti kävisi ilmi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 84
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 
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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.

Or. de

Perustelu

Siirtymäalueet, joiden ei tarvitsisi täyttää yhteisön ympäristönlaatunormeja ja joita 
jäsenvaltiot vielä joutuisivat valvomaan raskaita teknisiä ja byrokraattisia menettelyjä 
noudattaen, eivät ole hyväksyttäviä. 

Ympäristönlaatunormien noudattamista valvotaan vesipolitiikan puitedirektiivin ja 
käsiteltävänä olevan direktiiviluonnoksen liitteessä I olevan C osan mukaisesti edustavien 
mittauspaikkojen avulla. Siksi yksittäisille päästölähteille ei tarvitse vahvistaa 
siirtymäalueita. 

Päästölähteiden läheisyydessä sijaitsevien pintavesimuodostumien siirtymäalueiden 
nimeämisestä aiheutuisi lukuisissa yksittäistapauksissa valtavasti ylimääräistä 
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täytäntöönpano- ja raportointityötä. Tämä ylimääräinen työ ei edustaviin mittauspaikkoihin 
verrattuna olisi missään suhteessa odotettavissa olevaan hyötyyn.

Lisäksi sellaisten siirtymäalueiden, joilla raja-arvot saisivat ylittyä, valvonta on melko 
tarpeetonta siinä tapauksessa, että asetetaan tiukempia päästövähennysvaatimuksia 
(päästönormi: paras käytettävissä oleva tekniikka) ja viedään ne läpi (vrt. 2 artiklan 
1 kohtaan esitetty tarkistus).

Tarkistuksen esittäjä(t): Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 85
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.
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4. Komissio voi direktiivin 2000/60/EY 
21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen vahvistaa 
menetelmän, jota jäsenvaltiot käyttävät 
ylitysten siirtymäalueiden määrittämiseen.

Or. en

Perustelu

Ympäristönlaatunormien noudattamista valvotaan vesipolitiikan puitedirektiivin ja 
käsiteltävänä olevan direktiiviluonnoksen liitteessä I olevan C osan mukaisesti edustavien 
mittauspaikkojen avulla. Siksi yksittäisille päästölähteille ei tarvitse vahvistaa 
siirtymäalueita. Päästölähteiden läheisyydessä sijaitsevien pintavesimuodostumien 
siirtymäalueiden nimeämisestä aiheutuisi lukuisissa yksittäistapauksissa valtavasti 
ylimääräistä täytäntöönpano- ja raportointityötä. Tämä ylimääräinen työ ei edustaviin 
mittauspaikkoihin verrattuna olisi missään suhteessa odotettavissa olevaan hyötyyn.

Tarkistuksen esittäjä(t): Henrik Lax

Tarkistus 86
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 
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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.

Or. en

Perustelu

Ylitysten siirtymäalueen käsite aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta, koska sitä ei ole 
määritelty. Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi 
annetun direktiivin (96/61/EY) 10 artiklan mukaan ympäristönlaatunormeja on noudatettava 
pistekuormituslähteillä. Poikkeusten salliminen johtaa sellaisten kalojen saastumiseen, jotka 
tulevat saastuneelle vyöhykkeelle (esim. ankeriaat), mikä ei ole hyväksyttävissä. Komissio ei 
anna riittäviä perusteluja tämän artiklan esittämiselle. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että on 
olemassa ilmeinen riski, että ehdotus vesittää nykyisen lainsäädännön ja vesipolitiikan 
puitedirektiivin tavoitteet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese

Tarkistus 87
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, 



PE 378.727v01-00 46/135 AM\631286FI.doc

FI

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.

Or. en

Perustelu

Ylitysten siirtymäalueen käsite aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta, koska sitä ei ole 
määritelty. Poistamalla tämä porsaanreikä luodaan johdonmukaisuutta ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi annetun direktiivin 
(96/61/EY) 10 artiklassa tarkoitetun yhdistetyn lähestymistavan ja vesipolitiikan 
puitedirektiivin 2000/60/EY 10 artiklan kanssa, jonka mukaan pistekuormituslähteillä on 
noudatettava ympäristönlaatunormeja. Poikkeusten salliminen johtaa sellaisten kalojen 
saastumiseen, jotka tulevat saastuneelle vyöhykkeelle (esim. ankeriaat) sekä ihmisten 
epäsuoraan altistumiseen, mikä ei ole hyväksyttävissä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 88
3 ARTIKLA

3 artikla Poistetaan.
Ylitysten siirtymäalue

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä ylitysten 
siirtymäalueet, joilla yhden tai usean 
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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.

Or. en

Perustelu

Ylitysten siirtymäalueita ei määritellä ja sellaisina ne luovat porsaanreiän 
prioriteettiaineiden päästöjä ja häviöitä varten. Raja-arvojen ylittäminen voisi johtaa 
sellaiseen kalojen saastumiseen, joka ei ole hyväksyttävissä ja joka voisi vaarantaa ihmisten 
terveyden sekä ympäristön, ja näin ollen kyseisen kalastusalan. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 89
3 ARTIKLAN 1 KOHTA
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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. Jos ei ole teknisesti toteuttamiskelpoisia 
keinoja puhdistaa yhdestä tai useammasta 
pistekuormituslähteestä peräisin olevia 
jätevesiä asianmukaisesti, jäsenvaltiot 
voivat nimetä 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.

Or. nl

Perustelu

Ympäristönlaatunormien ylittäminen on perusteltua vain siinä tapauksessa, että ei ole 
teknisesti mahdollista puhdistaa jätevesiä asianmukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Robert Sturdy

Tarkistus 90
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. Jäsenvaltiot voivat nimetä vuodenaikojen
mukaan 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.

Or. en

Perustelu

Ylitysten siirtymäalueita ei saa käyttää tekosyynä tämän direktiivin täytäntöönpanon 
epäonnistumiselle. Tilapäisten poikkeusten olisi kuitenkin oltava sallittuja kuivien 
kesäkuukausien tai muiden kausien aikana, jolloin vuodenajan epätavalliset olosuhteet 
vaikuttavat vesimuodostumiin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ambroise Guellec

Tarkistus 91
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. Jäsenvaltiot voivat nimetä 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.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella halutaan täsmentää, että ylitysten siirtymäalueiden nimeäminen on jatkossakin 
valinnaista eikä järjestelmällistä ja että pistekuormituslähteistä peräisin olevien, normit 
ylittävien päästöjen on oltava poikkeuksellisia ja ne on saatava hallintaan. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Robert Sturdy

Tarkistus 92
3 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

1 a. Asiaa koskevien 
ympäristönlaatunormien saavuttamiseksi 
jäsenvaltioiden on sisällytettävä direktiivin 
2000/60/EY 13 artiklassa tarkoitettuihin 
vesipiirien hoitosuunnitelmiin 
toimintasuunnitelma, jonka tavoitteena on 
rajoittaa kunkin ylitysten siirtymäalueen 
laajuutta ja kestoa.

Or. en

Perustelu

Näin korostetaan direktiivin ympäristötavoitteita toteamalla, että ylitysten siirtymäalueiden 
olisi oltava väliaikainen toimi eikä keino välttää direktiivin vaatimusten täyttäminen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Péter Olajos

Tarkistus 93
3 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Määritettäessä ylitysten siirtymäaluetta 
rajat ylittävien vesistöjen osalta tarvitaan 
sen toisen jäsenvaltion hyväksyntä, jota 
asia koskee.

Or. hu

Perustelu

Kun kyseessä ovat rajat ylittävät vesistöt, veteen päässeen raja-arvot ylittävän 
prioriteettiaineen määrä, joka on yhden jäsenvaltion antaman luvan mukainen, ei aina alene 
direktiivissä tarkoitetulle tasolle, kun se ylittää valtioiden rajan. Vesistön alajuoksulla 
sijaitsevilta valtioilta voidaan kuitenkin vaatia direktiivin noudattamista vain, jos ne ovat 
antaneet suostumuksensa liiaksi saastuneen veden tulolle niiden alueelle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Mulder ja Jules Maaten

Tarkistus 94
3 ARTIKLAN 3 KOHTA

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.

Poistetaan.

Or. nl

Perustelu

Ylitysten siirtymäalueiden nimeämisen on oltava vapaaehtoista. Lupien säännöllisestä 
uudelleentarkastelusta ja niiden mukauttamisesta tekniikan tasoon säädetään jo ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämisestä annetun IPPC-direktiivin 
13 artiklassa ja vesipolitiikan puitedirektiivin 11 artiklassa. Siirtymäalueiden pienentäminen 
parhaan käytettävissä olevan tekniikan avulla johtaa siihen, että laitokset soveltavat 
mieluummin "vesitoimenpiteitä" kuin muita ympäristöaloja koskevia suojelutoimia. Tämä on 
ristiriidassa IPPC-direktiivin 7 artiklassa tarkoitetun yhtenäisen lupamenettelyn kanssa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Péter Olajos

Tarkistus 95
3 ARTIKLAN 3 KOHTA

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.

3. Jäsenvaltioiden on vuoteen 2011 
mennessä ja sen jälkeen joka kuudes vuosi
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. 
Uudelleentarkastelun yhteydessä 
toimivaltaiselle viranomaiselle on 
toimitettava päästöjen vähentämistä 
koskeva suunnitelma, jossa esitetään 
prioriteettiaineiden käytön vähentämiseksi 
toteutetut toimet ja luetellaan muut aineet, 
joilla kyseiset aineet voidaan korvata ja 
jotka eivät kuulu tämän direktiivin 
soveltamisalaan.

Or. hu

Perustelu

Lupien uudelleentarkastelussa on noudatettava asiaa koskevaa lainsäädäntöä (ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi annettu direktiivi ja 
vesipolitiikan puitedirektiivi). Päästöjen vähentämissuunnitelmaa koskeva säännös on tarpeen 
direktiivissä 96/61/EY tarkoitettujen laitosten osalta, jotta tämän direktiivin liitteessä 
tarkoitettujen prioriteettiaineiden päästöjä veteen voidaan vähentää vähitellen ja lopettaa ne 
kokonaan järkevässä ajassa.

Menettelyn laatiminen auttaa laitoksia toteuttamaan tämän vähentämisen käytännössä ja 
antaa samalla viranomaisille mahdollisuuden seurantaan. Korvaavien aineiden luettelointi 
toimitettavassa suunnitelmassa selventää toteutettavia vaihtoehtoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 96
3 ARTIKLAN 3 KOHTA
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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.

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. 
Tämä asteittainen vähentäminen 
toteutetaan vain siksi, että jäsenvaltioiden 
toimilla saavutetut parannukset veden 
laadussa käyvät ilmi.

Or. en

Perustelu

Kunkin ylitysten siirtymäalueen kokoa olisi asteittain pienennettävä vain, jos päästölähteiden 
valvontamekanismit (välineet ja toimet) ovat osoittautuneet tehokkaiksi. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Péter Olajos

Tarkistus 97
3 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Komissio voi direktiivin 2000/60/EY 
21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen vahvistaa
menetelmän, jota jäsenvaltiot käyttävät 
ylitysten siirtymäalueiden määrittämiseen.

4. Komissio määrittelee direktiivin 
2000/60/EY 21 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen 
menetelmän, jota jäsenvaltiot käyttävät 
ylitysten siirtymäalueiden määrittämiseen,
seuraavasti.
a.) siirtymäalueen koko prosenttiosuutena 
kyseisestä vesimuodostumasta ja 
jäsenvaltion koko vesialueesta,
b.) ylityksen enimmäistaso.

Or. hu

Perustelu

Siirtymäaika on tarpeen direktiivissä 96/61/EY tarkoitettujen yksikköjen toiminnan kannalta, 
jotta voidaan määritellä alue, jolla direktiivissä asetettu kyseisten aineiden enimmäispitoisuus 
saa ylittyä. Koska kyseessä ovat sekä ympäristölle että ihmisten terveydelle vaaralliset aineet, 
ylitykselle on samalla asetettava rajat. Jotta jäsenvaltiot eivät voisi käyttää tätä artiklaa 
vältelläkseen direktiivin säännösten noudattamista, on syytä säännellä artiklan 
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soveltamisalaa tarkkaan. Se on tärkeää myös siksi, että vain näin voidaan varmistaa, että 
liitteessä tarkoitettujen prioriteettiaineiden päästöt veteen saadaan järkevässä ajassa pidettyä 
kokonaan kuvattujen raja-arvojen alapuolella koko vesimuodostumassa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 98
3 ARTIKLAN 4 A KOHTA (uusi)

4 a. Suistoalueiden ja rannikkoalueiden 
osalta komissio määrittelee menetelmät, 
joilla jäsenvaltiot arvioivat 
vuosikeskiarvoina ilmaistujen 
ympäristönlaatunormien toteutumista.

Or. en

Perustelu

Suisto- ja rannikkoalueet on otettava huomioon niiden erityisen tilanteen vuoksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 99
3 A ARTIKLA (uusi)

3 a artikla
Jäsenvaltioiden 

päästöjenhallintamenetelmät
1. Edellä 1 artiklan tavoitteiden 
saavuttamiseksi jäsenvaltioiden on 
laadittava direktiivin 2000/60/EY 
11 artiklassa tarkoitetun 
toimenpideohjelman puitteissa päästöjen 
hallintaa ja toimia prioriteettiaineiden ja 
vaarallisten prioriteettiaineiden 
poistamiseksi vaiheittain koskevat 
yhdennetyt suunnitelmat. Suunnitelmiin on 
sisällyttävä ainakin:
(a) 4 artiklan mukaisesti toteutettujen 
tutkimusten tulokset;
(b) aineita koskevat tavoitteet, myös määrät 
ja massataseet; 



PE 378.727v01-00 54/135 AM\631286FI.doc

FI

(c) pilaantumisen pääasiallisia lähteitä 
koskevat alakohtaiset strategiat (erityisesti 
teollisuuden, maa- ja metsätalouden, 
kotitalouksien, 
terveydenhuoltojärjestelmien ja liikenteen 
osalta);
(d) toimet tuotteiden sisältämien aineiden 
häviöistä johtuvan hajakuormituksen 
vähentämiseksi; 
(e) toimet vaarallisten prioriteettiaineiden 
korvaamiseksi;
(f) välineet, joihin kuuluvat myös 
direktiivin 2000/60/EY 9 artiklan mukaiset 
taloudelliset toimet;
(g) voimassa olevien yhteisön säännösten 
lisäksi noudatettavat päästönormit; 
(h) tiedotus-, neuvonta- ja koulutustoimet.
2. Suunnitelmat olisi laadittava avointen 
perusteiden mukaisesti, ja niitä olisi 
tarkistettava toimenpideohjelman 
tarkistamisen yhteydessä. Jäsenvaltioiden 
on ilmoitettava joka kolmas vuosi 
komissiolle ja kansalaisille 
täytäntöönpanon edistymisestä ja siitä, 
kuinka toimet ovat auttaneet direktiivin 
tavoitteiden saavuttamisessa.

Or. en

Perustelu

Näin varmistetaan yhdenmukaisuus vesipolitiikan puitedirektiivin 10 ja 16 artiklan kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 100
3 B ARTIKLA (uusi)

3 b artikla
Yhtenäiset päästöjenhallintamenetelmät

1. Tämän direktiivin ja direktiivin 
2000/60/EY noudattamisen varmistamiseksi 
komissio tarkastelee uudelleen päätöksiä, 
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joilla on merkitystä vaarallisten 
prioriteettiaineiden sääntelyn tai käytön tai 
niiden päästöjen kannalta, vuoden 
kuluessa niiden sisällyttämisestä 
liitteeseen X. Tämä koskee erityisesti:
(a) direktiivin 91/414/ETY soveltamisalaan 
kuuluvia prioriteettiaineita tai pilaavia 
aineita ja päätöstä niiden sisällyttämisestä 
liitteeseen I;
(b) asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
soveltamisalaan kuuluvia prioriteettiaineita 
tai pilaavia aineita ja päätöstä niiden 
sisällyttämisestä liitteeseen XVI tai XVII ja 
mahdollisesti sisällytettävien aineiden 
luetteloon (asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
59 artiklan 1 kohta) sekä päätöksiä, jotka 
koskevat luvan myöntämistä (asetuksen 
(EY) N:o 1907/2006 60 artikla), tai 
esitettävä toimia, jos käy ilmi, että 
ennakoitu vaikutukseton pitoisuus (PNEC) 
ylittyy.
2. Direktiivin 96/61/EY soveltamisalaan 
kuuluvien pistekuormituslähteiden osalta 
komissio varmistaa, että vaarallisten 
prioriteettiaineiden päästöihin tai häviöihin 
johtavia tekniikoita ei voida katsoa 
kyseisessä direktiivissä tarkoitetuiksi 
parhaiksi käytettävissä oleviksi tekniikoiksi 
ja että asiakirjat, joissa määritellään 
parhaat käytettävissä olevat tekniikat, 
korjataan. Komissio esittää direktiivin 
96/61/EY 18 artiklan mukaisesti kaikkien 
IPPC-direktiivin piiriin kuuluvista 
laitoksista peräisin olevien 
prioriteettiaineiden tai pilaavien aineiden 
päästöjen sitovia raja-arvoja.
3. Edellä 3 artiklassa tarkoitettujen 
suunnitelmien laatimisen tukemiseksi 
komissio laatii vuoden 2008 loppuun 
mennessä piste- ja hajakuormituslähteistä 
peräisin olevien päästöjen hallintaa 
koskevan strategian.
4. Jos on odotettavissa, että direktiivin 
tavoitteita ei saavuteta, komissio laatii 
uusia säännöksiä Euroopan unionin 
tasolla perustamissopimuksen 
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251 artiklassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Näin varmistetaan yhdenmukaisuus yhteisön eri säännösten välillä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Mulder ja Jules Maaten

Tarkistus 101
4 ARTIKLA

4 artikla Poistetaan.
Selvitys päästöistä ja häviöistä

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.
2. Viitejakso pilaavien aineiden mitatuille 
arvoille, jotka merkitään 1 kohdassa 
tarkoitettuihin selvityksiin, on yksi vuosi 
vuosina 2007–2009.
Direktiivin 91/414/ETY soveltamisalaan 
kuuluvien prioriteettiaineiden tai pilaavien 
aineiden osalta arvot voidaan kuitenkin 
laskea vuosien 2007, 2008 ja 2009 
keskiarvoina.
3. Jäsenvaltioiden on toimitettava tämän 
artiklan 1 kohdan mukaisesti laaditut 
selvitykset, mukaan luettuina niitä koskevat 
viitejaksot, komissiolle yhdessä direktiivin 
2000/60/EY 15 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti ilmoitettavien vesipiirien 
hoitosuunnitelmien kanssa.
4. Jäsenvaltioiden on ajantasaistettava 
selvityksensä direktiivin 2000/60/EY 
5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
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analyysien tarkistusten yhteydessä.
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.
Jäsenvaltioiden on julkaistava 
ajantasaistetut selvitykset direktiivin 
2000/60/EY 13 artiklan 7 kohdan 
mukaisesti ajantasaistetuissa vesipiirien 
hoitosuunnitelmissaan.
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.
6. Komissio voi direktiivin 2000/60/EY 
21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen määrittää 
menetelmän, jota jäsenvaltiot käyttävät 
selvitysten laatimiseen.

Or. nl

Perustelu

4 artiklassa ehdotettuja selvityksiä tarvitaan jo epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan 
eurooppalaisen rekisterin perustamisesta annetun asetuksen ja vesipolitiikan puitedirektiivin 
5 artiklan nojalla. Tarkistuksella varmistetaan tämän direktiivin ja vesipuitedirektiivin 
määritelmien, tavoitteiden ja säännösten yhdenmukaisuus, jolla vältetään tulkintaerot.

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan

Tarkistus 102
4 ARTIKLA

1. Jäsenvaltioiden on direktiivin 2000/60/EY 
5 ja 8 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 
166/2006 mukaisesti kerättyjen tietojen 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava päästöjä 
koskevien tietojen toimittaminen direktiivin 
2000/60/EY 15 artiklassa tarkoitettujen 
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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.

velvoitteiden mukaisesti, jotta voidaan
osoittaa prioriteettiaineiden vaiheittainen 
vähentäminen ja liitteen I osassa A 
lueteltujen vaarallisten prioriteettiaineiden 
käytön lopettaminen kunkin alueellaan 
sijaitsevan vesipiirin tai sen osan osalta.

2. Viitejakso pilaavien aineiden mitatuille 
arvoille, jotka merkitään 1 kohdassa 
tarkoitettuihin selvityksiin, on yksi vuosi 
vuosina 2007–2009.
Direktiivin 91/414/ETY soveltamisalaan 
kuuluvien prioriteettiaineiden tai pilaavien 
aineiden osalta arvot voidaan kuitenkin 
laskea vuosien 2007, 2008 ja 2009 
keskiarvoina.
3. Jäsenvaltioiden on toimitettava tämän 
artiklan 1 kohdan mukaisesti laaditut 
selvitykset, mukaan luettuina niitä koskevat 
viitejaksot, komissiolle yhdessä direktiivin 
2000/60/EY 15 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti ilmoitettavien vesipiirien 
hoitosuunnitelmien kanssa.
4. Jäsenvaltioiden on ajantasaistettava 
selvityksensä direktiivin 2000/60/EY 
5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
analyysien tarkistusten yhteydessä.
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.
Jäsenvaltioiden on julkaistava 
ajantasaistetut selvitykset direktiivin 
2000/60/EY 13 artiklan 7 kohdan 
mukaisesti ajantasaistetuissa vesipiirien 
hoitosuunnitelmissaan.
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 
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vähentämis- tai lopettamisvelvoitteiden 
mukaisia.
6. Komissio voi direktiivin 2000/60/EY 
21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen määrittää 
menetelmän, jota jäsenvaltiot käyttävät 
selvitysten laatimiseen.

Or. en

Perustelu

Muutettu teksti on johdonmukainen vesipolitiikan puitedirektiivin kanssa, ja sen avulla 
vältetään turhat ja työläät lisäraportointivelvollisuudet. Voimassa olevan vesipolitiikan 
puitedirektiivin 15 artiklassa mainitut pintaveden tilan seurantaa koskevat velvollisuudet ovat 
riittävät.

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 103
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 sekä 
tarvittaessa kartat kaikkien liitteen I osassa 
A ja B lueteltujen prioriteettiaineiden ja 
pilaavien aineiden päästöistä ja häviöistä ja 
niiden lähteistä kunkin alueellaan 
sijaitsevan vesipiirin tai sen osan osalta, 
aineiden sedimentissä ja eliöstössä 
esiintyvät pitoisuudet mukaan luettuina.

Jäsenvaltioiden on sisällytettävä 
selvitykseen kaikki toteutetut liitteen I 
osassa A ja B lueteltuja prioriteettiaineita 
ja pilaavia aineita koskevat 
päästöjenhallintatoimet.

Or. en
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Perustelu

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

Koska jäsenvaltioilla on velvollisuus vähentää prioriteettiaineiden käyttöä tai lopettaa se 
kokonaan, niiden olisi sisällytettävä tiedot tällaisista toimista selvityksiinsä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ambroise Guellec

Tarkistus 104
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 
tai muiden käytettävissä olevien tietojen
perusteella laadittava selvitys liitteessä I
lueteltujen prioriteettiaineiden alkulähteistä 
(sekä piste- että hajakuormituslähteistä) 
peräisin olevista päästöistä ja häviöistä 
kunkin alueellaan sijaitsevan vesipiirin tai 
sen osan osalta.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksen ensimmäisellä osalla halutaan varmistaa, että selvityksen tekemiseen voidaan 
käyttää myös muita tietolähteitä, koska suurin osa vuoden 2004 tarkastelussa käytetyistä 
tiedoista oli peräisin pääosin vuodelta 2002 ja sen jälkeen on otettu käyttöön 
tiedonkeruuohjelmia tilannetietämyksen parantamiseksi.

Tarkistuksen toisella osalla halutaan korostaa ehkäisyperiaatetta, jonka mukaan 
pilaantumista on torjuttava sen lähteellä, mutta sana "kaikkien" ehdotetaan poistettavaksi, 
jotta puututtaisiin ainakin tärkeimpiin alkulähteisiin. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 105
4 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jäsenvaltioiden on direktiivin 2000/60/EY 
5 ja 8 artiklan ja asetuksen (EY) 

1. Jäsenvaltioiden on direktiivin 2000/60/EY 
5 ja 8 artiklan ja asetuksen (EY) 
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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.

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. 
Sedimentistä laivaliikenteen, ruoppauksen 
tai luonnonilmiöiden seurauksena 
vapautuvia prioriteettiaineita ja pilaavia 
aineita ei katsota häviöiksi.

Or. nl

Perustelu

Sedimentissä on aikaisemmin päässeitä ja siihen asettuneita "vanhoja" prioriteettiaineita. 
Ensinnäkin laivaliikenteen, toiseksi ruoppauksen ja kolmanneksi luonnonilmiöiden (kuten 
myrskyt ja vuorovesi-ilmiö) seurauksena näitä vanhoja aineita voi vapautua ja sekoittua 
pintavesiin. Tarkistuksella halutaan sulkea nämä aineet pois "häviöiden" määritelmästä, 
koska kyse on itse asiassa pikemminkin kyseisten aineiden uusjakaumasta kuin häviöistä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 106
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 
liitteessä II tai liitteen I osassa A ja B 
lueteltujen prioriteettiaineiden ja pilaavien 
aineiden päästöistä ja häviöistä kunkin 
alueellaan sijaitsevan vesipiirin tai sen osan 
osalta.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus on yhteydessä tarkistuksiin, joilla lisätään uusia aineita luetteloon, joka 
komission on vielä arvioitava toukokuussa 2001 hyväksytyn tekstin logiikan mukaisesti. 
Jäsenvaltioiden on käsiteltävä näitä aineita selvityksissään.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 107
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. 
Aineet, jotka ovat 2 artiklan 1 kohdan 
säännösten mukaisia, jätetään selvityksen 
ulkopuolelle.

Or. en

Perustelu

Selvitys on turha sellaisten aineiden osalta, joiden voidaan osoittaa olevan 2 artiklan 
1 kohdan mukaisia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen

Tarkistus 108
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 on kuitenkin laskettava
käyttökauden keskiarvoina.

Or. en

Perustelu

Liittyy tarkistuksiin 40 ja 52. Tarkistuksella tähdennetään, että kasvinsuojeluaineet on 
mitattava niiden käyttökauden aikana. Näin estetään tilanne, jossa talvikauden alemmat arvot 
alentavat keskiarvoa niin, että jopa pitkät kesäajan kaudet, jolloin arvot ovat korkeat, eivät 
totuudenvastaisesti kävisi ilmi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen

Tarkistus 109
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 on kuitenkin laskettava
keskiarvoina käyttökaudelta ja joka 
tapauksessa ennen analyysin saattamista 
päätökseen.

Or. en

Perustelu

Liittyy tarkistuksiin 40, 52 ja 108. Tarkistuksella tähdennetään, että kasvinsuojeluaineet on 
mitattava niiden käyttökauden aikana. Näin estetään tilanne, jossa talvikauden alemmat arvot 
alentavat keskiarvoa niin, että jopa pitkät kesäajan kaudet, jolloin arvot ovat korkeat, eivät 
totuudenvastaisesti kävisi ilmi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 110
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 vuoteen 2012 
mennessä, että selvityksessä mainittujen 
päästöjen ja häviöiden voidaan odottaa 
olevan vuoteen 2015 mennessä direktiivin 
2000/60/EY 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
iv alakohdassa säädettyjen vähentämis- ja
lopettamisvelvoitteiden mukaisia. Komissio 
toimittaa kertomuksen tästä 
varmistamisesta Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle. Jos kertomuksesta käy ilmi, 
että velvoitteiden noudattaminen ei 
todennäköisesti toteudu, se esittää vuoteen 
2013 mennessä tarvittavia yhteisön toimia 
EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 
mukaisesti.
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Or. en

Perustelu

Vesipolitiikan puitedirektiivin 4 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat 16 artiklan 1 ja 8 kohdan mukaiset toimet pyrittäessä vähentämään saastumista 
asteittain tai lopettamaan se kokonaan. Sen vuoksi noudattamisen tarkistamista ei voida 
odottaa kauden loppuun eli vuoteen 2025 asti. Noudattaminen olisi varmistettava viimeistään 
kauden puolivälissä, ja yhteisön toimiin olisi ryhdyttävä, jos varmistamisesta käy ilmi, että 
noudattaminen on epätodennäköistä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 111
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 vuonna 
2012, ovatko selvityksessä mainitut päästöt 
ja häviöt vuoteen 2015 mennessä direktiivin 
2000/60/EY 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
iv alakohdassa säädettyjen vähentämis- ja
lopettamisvelvoitteiden mukaisia, ja 
ilmoitettava tuloksista ja johtopäätöksistä 
jäsenvaltioille ja Euroopan parlamentille ja 
ehdotettava tarvittavia toimia 
noudattamisen varmistamiseksi.

Or. en

Perustelu

Vesipolitiikan puitedirektiivin 2000/60/EY 4 artiklan 1 kohdan mukaan vähentämisvelvoitteet 
on täytettävä vuoteen 2015 mennessä, eikä ole mitään syytä odottaa arviointia kymmenen 
vuotta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese

Tarkistus 112
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

5. Komission on varmistettava, että 
selvityksessä mainitut päästöt ja häviöt ovat 
vuoteen 2015 mennessä direktiivin 
2000/60/EY 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
iv alakohdassa säädettyjen vähentämis- ja
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lopettamisvelvoitteiden mukaisia. lopettamisvelvoitteiden mukaisia.

Or. en

Perustelu

Vesipolitiikan puitedirektiivin 2000/60/EY 4 artiklan 1 kohdan mukaan vähentämisvelvoitteet 
on täytettävä vuoteen 2015 mennessä, eikä ole mitään syytä odottaa arviointia kymmenen 
vuotta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Henrik Lax

Tarkistus 113
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 2015 mennessä direktiivin 
2000/60/EY 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
iv alakohdassa säädettyjen vähentämis- ja
lopettamisvelvoitteiden mukaisia.

Or. en

Perustelu

Vesipolitiikan puitedirektiivin 2000/60/EY 4 artiklan 1 kohdan mukaan vähentämisvelvoitteet 
on täytettävä vuoteen 2015 mennessä, eikä ole mitään syytä odottaa arviointia kymmenen 
vuotta. Komissio esittää selvitysten laadinnassa tarvittavan menettelyn.

Tarkistuksen esittäjä(t): Henrik Lax

Tarkistus 114
4 ARTIKLAN 6 A KOHTA (uusi)

6 a. Komissio laatii …* mennessä kaikkia 
pistekuormituslähteitä koskevat 
päästöjenhallintamenetelmät, jotka 
perustuvat parhaisiin käytettävissä oleviin 
tekniikoihin ja joita jäsenvaltioiden on 
ainakin käytettävä.
_____________
* Vuoden kuluttua tämän direktiivin 
hyväksymisestä.
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Or. en

Perustelu

Direktiivin 2000/60/EY 16 artiklan 8 kohdan mukaan komission oli tarkoitus ehdottaa 
pistekuormituslähteistä peräisin olevien päästöjen hallintamenetelmiä vuoteen 2006 
mennessä. Koska komissio ei ole tehnyt tätä, se on tehtävä viimeistään seuraavana vuonna.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 115
4 A ARTIKLA (uusi)

4 a artikla
Keinot prioriteettiaineiden ja vaarallisten 

prioriteettiaineiden aiheuttaman 
pilaantumisen vähentämiseksi

1. Direktiivin 2000/60/EY 4 artiklan 
1 kohdan a alakohdan iv alakohdassa 
tarkoitettujen prioriteettiaineiden ja 
vaarallisten prioriteettiaineiden 
aiheuttaman pilaantumisen vähentämistä 
koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tämän direktiivin 11 artiklan mukaisesti 
laaditussa toimenpideohjelmassa otetaan 
huomioon myös pilaantumista aiheuttavia 
piste- ja hajakuormituslähteitä koskevat 
valvontatoimet sekä tässä direktiivissä 
määritellyt ympäristönlaatunormit.
2. Jäsenvaltioiden on määriteltävä, koska 
nykyisten toimien toteuttamista on 
tarkistettava tai onko otettava käyttöön 
uusia toimia prioriteettiaineiden ja 
vaarallisten prioriteettiaineiden 
aiheuttaman saastumisen vähentämiseksi 
ja hallitsemiseksi direktiivin 2000/60/EY 
4 artiklan perusteella ja sen 4 artiklan 
tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Sitten komissio ehdottaa asianmukaisia 
yhteisön tason toimia.
3. Jos prioriteettiaine tai vaarallinen 
prioriteettiaine kuuluu toisen pilaavia 
aineita koskevan yhteisön säädöksen 
soveltamisalaan (direktiivi 91/414/ETY, 
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asetus (EY) N:o 1907/2006 tai direktiivi 
96/61/EY), tämän direktiivin säännökset 
ovat ensisijaisia kaikissa vedessä esiintyviä 
pilaavia aineita koskevissa kysymyksissä.

Or. en

Perustelu

Valvontatoimet on otettava huomioon toimenpideohjelman laatimisessa. Pelkkien 
ympäristönlaatunormien määrittäminen johtaisi vain puhdistusjärjestelmien parantamiseen 
ilman, että pintavesimuodostumien suojelu otetaan huomioon. Pilaantumisen lähteellä 
tapahtuvalla valvonnalla on huomattava vaikutus päästöjen vähenemiseen. Tällä kestävällä 
lähestymistavalla saavutetaan vesipolitiikasta annetun puitedirektiivin tavoitteet.

Vaarallisten prioriteettiaineiden, jotka määritellään tässä direktiivissä veden pilaaviksi 
aineiksi, on kuuluttava valvonnan ja mittausten piiriin, jotta voidaan lopettaa niiden 
aiheuttama vesimuodostumien pilaantuminen, vaikka niiden käyttö on luvallista muun 
lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Robert Sturdy

Tarkistus 116
4 A ARTIKLA (uusi)

4 a artikla
Keinot prioriteettiaineiden aiheuttaman 

pilaantumisen vähentämiseksi
1. Direktiivin 2000/60/EY 
4 artiklan 1 kohdan a alakohdan iv 
alakohdassa tarkoitettujen 
prioriteettiaineiden aiheuttaman 
pilaantumisen vähentämistä koskevien 
tavoitteiden jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että tämän direktiivin 
11 artiklan mukaisesti laaditussa 
toimenpideohjelmassa otetaan huomioon 
myös pilaantumista aiheuttavia piste- ja 
hajakuormituslähteitä koskevat 
valvontatoimet sekä kyseisessä direktiivissä 
määritellyt ympäristönlaatunormit.
Näissä toimissa on otettava huomioon, että 
luonnossa esiintyvien aineiden tai 
luonnollisten prosessien tuloksena 
syntyvien aineiden osalta on mahdotonta 
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lopettaa kokonaan tai asteittain kaikki 
mahdolliset pilaantumisen lähteet.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
edellä 1 kohdassa tarkoitetut toimet ovat 
taloudellisesti kestäviä ja teknisesti 
toteutettavissa, kuten direktiivin 
2000/60/EY 4 artiklan 4 kohdassa todetaan.
3. Jäsenvaltioiden on erityisesti otettava 
huomioon sovellettavassa yhteisön 
lainsäädännössä määritellyt nykyiset 
toimet.
4. Tarvittaessa jäsenvaltioiden on 
määriteltävä direktiivin 2000/60/EY 
4 artiklan perusteella, onko nykyisten 
toimien toteuttamista tarkistettava tai onko 
otettava käyttöön uusia toimia 
prioriteettiaineiden aiheuttaman 
saastumisen vähentämiseksi ja 
hallitsemiseksi, jotta direktiivin 2000/60/EY 
4 artiklan tavoitteet saavutettaisiin. 
Tarvittaessa komissio ehdottaa 
asianmukaisia yhteisön tason toimia.

Or. en

Perustelu

Toistetaan vesipolitiikan puitedirektiivin merkitys viittaamalla sen säännöksiin sekä vältetään 
mahdolliset sekaannukset ”taloudellisesti kestävän” ja ”teknisesti toteutettavissa olevan” 
käsitteen yhteydessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Mulder ja Jules Maaten

Tarkistus 117
4 A ARTIKLA (uusi)

4 a artikla
Täytäntöönpanon seuranta

Mikäli ympäristönlaatunormeissa 
vahvistetut arvot ylitetään usein, 
jäsenvaltioiden on määriteltävä 
pilaantumisen lähde ja toteutettava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja kannustavia 
toimenpiteitä eri välineiden nojalla, joista 
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säädetään direktiivissä 2000/60/EY, ja joita 
ovat esimerkiksi "täydentävät" 
toimenpiteet, jotka on kuvattu kyseisen 
direktiivin 11 artiklan 4 kohdassa ja 
direktiivin liitteen VI osassa B.

Or. en

Perustelu

Jos ympäristönlaatunormeissa vahvistetut arvot ylitetään usein, on toteutettava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja kannustavia toimenpiteitä. Käytettävissä olevien oikeudellisten välineiden 
lisäksi mahdollisina ratkaisuina on mainittava myös "täydentävät" toimenpiteet, sillä 
vapaaehtoisemmat, kannustavat toimenpiteet ovat usein tehokkaampia kuin tiukka 
oikeudellinen toimintatapa. Näin voidaan vahvistaa direktiivin ja yleisen 
ympäristölainsäädännön yhteistä pohjaa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Laperrouze

Tarkistus 118
4 A ARTIKLA (uusi)

4 a artikla

Komission kertomus
Direktiivin 2000/60/EY 18 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetussa täytäntöönpanoa 
koskevassa kertomuksessa komissio arvioi 
virallisesti kaikkien yhteisön säädösten 
johdonmukaisuutta ja tehokkuutta 
suhteessa siihen, miten ne 
myötävaikuttavat suoraan tai välillisesti 
vesien hyvään laatuun. Arvioinnin 
perusteella voidaan tarvittaessa mukauttaa 
tai käynnistää yhteisön toimia.

Or. fr

Perustelu

Komissio ei ole ehdotuksessaan spesifioinut uusia hallintatoimia, koska sen mielestä ne ovat 
tarpeettomia, kun otetaan huomioon voimassa oleva lainsäädäntö tai parhaillaan 
parlamentin ja neuvoston käsiteltävänä olevat ehdotukset. Tilanne voi kuitenkin muuttua. 
Siksi komission olisi vesipolitiikan puitedirektiivin 18 artiklassa säädetyn 
raportointivelvollisuuden lisäksi päätettävä joko ehdottaa tai mukauttaa lainsäädäntöä tai 
pidättyä lainsäädäntöehdotuksista. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Åsa Westlund

Tarkistus 119
4 A ARTIKLA (uusi)

4 a artikla
Rajatylittävät ongelmat

Jos jäsenvaltio katsoo, että jokin 
prioriteettiaineen lähde aiheuttaa 
pilaantumisongelman ja jos toteutetut 
kansalliset toimet ovat riittämättömiä ja 
pilaantumisongelma voidaan ratkaista 
tehokkaammin yhteisön tasolla, jäsenvaltio 
voi direktiivin 2000/60/EY 12 artiklan 
mukaisesti ilmoittaa tilanteesta Euroopan 
komissiolle. Vastauksena tällaiseen 
pyyntöön komissio ehdottaa vuoden 
kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta 
asianmukaisia yhteisön toimia, jotka 
mahdollisuuksien mukaan perustuvat 
voimassa olevaan säädökseen.

Or. en

Perustelu

Ilmakehässä tai joissa kulkeutuvat prioriteettiaineet voivat johtaa ympäristönlaatunormien 
huomattaviin ylityksiin jäsenvaltioissa. Ympäristössä esiintyviä pitoisuuksia ei aina voida 
vähentää kansallisilla toimilla riittävästi, koska suuria päästöjä esiintyy yhdessä tai 
useammassa valtiossa. Tällaisissa tapauksissa jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus 
ilmoittaa aisasta komissiolle (direktiivin 2000/60/EY 12 artiklan mukaisesti). Komission 
velvollisuuksiin olisi kuuluttava tutkimuksen toteuttaminen ja toimien ehdottaminen ongelman 
ratkaisemiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 120
4 A ARTIKLA (uusi)

11 artikla (direktiivi 2000/60/EY)

4 a artikla
Muutetaan direktiivi 2000/60/EY 
seuraavasti:
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1. Korvataan 11 artikla seuraavasti:
"11 artikla

Kunkin jäsenvaltion on huolehdittava, että 
kullekin vesipiirille tai jäsenvaltion alueella 
olevalle kansainvälisen vesipiirin osalle 
laaditaan toimenpideohjelma, jossa otetaan 
huomioon 5 artiklassa edellytettyjen 
analyysien ja tarkastelujen tulokset ja 
direktiivin xx/2000/EY* 4 artiklan 
mukaisesti laaditut selvitykset 4 artiklan 
tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Toimenpideohjelmissa voidaan viitata 
toimenpiteisiin, jotka johtuvat kansallisella 
tasolla annetusta lainsäädännöstä ja 
koskevat jäsenvaltion koko aluetta. 
Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa toteuttaa 
toimenpiteitä, joita sovelletaan kaikkiin 
vesipiireihin ja/tai kansainvälisten 
vesipiirien niihin osiin, jotka sijaitsevat 
jäsenvaltion alueella.”
2. Korvataan 18 artiklan 2 kohdan 
e alakohta seuraavasti:
"(e) yhteenveto 16 artiklan tai muiden 
asiaan sovellettavien pilaantumisen 
hallintaa koskevien yhteisön säädösten 
mukaisesti laadituista ehdotuksista, 
toimista ja strategioista;”
3. Lisätään 18 artiklaan 6 kohta 
seuraavasti:
"6. Jos komission kertomuksesta käy ilmi, 
että direktiivin täytäntöönpanossa 
kokonaisuudessaan tai tiettyjen 
säännösten, erityisesti 16 artiklassa 
tarkoitettujen hallintatoimien, osalta 
esiintyy puutteita, komissio esittää yhteisön 
toimia viimeistään **.”
4. Korvataan direktiivin 2000/60/EY liite X 
tämän direktiivin liitteellä II.
________________

* Viittaus tähän direktiiviin.
** 18 kuukautta kertomuksen 
julkaisemisesta.

Or. en
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Perustelu

On syytä sisällyttää ehdotukseen ristiviittaus vesipolitiikan puitedirektiivin mukaiseen 
toimenpideohjelmaan kuuluvaan uuteen velvoitteeseen laatia selvitys prioriteettiaineita 
koskevista pilaantumisen hallintakeinoista. Koska yhteisöllä ei ole tämän direktiivin mukaisia 
pilaantumisen hallintakeinoja, komission kertomuksessa olisi arvioitava, onko 16 artiklan 
mukaiset toimet saavutettu muiden yhteisön välineiden avulla. Lopuksi voidaan todeta, että 
tarvitaan mekanismi yhteisön toimien käynnistämiseksi, jos komission kertomuksessa 
havaitaan, että täytäntöönpano on riittämätöntä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 121
5 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

Komissio arvioi …* mennessä, pitääkö 
jokin direktiivin 2000/60/EY liitteessä X 
tarkoitetuista prioriteettiaineista yksilöidä 
vaaralliseksi prioriteettiaineeksi, ja tekee 
asiaa koskevan lainsäädäntöehdotuksen.
________________
* Kaksitoista kuukautta asetuksen (EY) 
N:o 1907/2006 liitteen XIII mahdollisen 
muuttamisen jälkeen.

Or. en

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 
tehtävä ehdotus liitteen X tarkistamisesta kuuden kuukauden kuluessa REACH-asetuksen 
PBT-aineita koskevien tunnistamisperusteiden muuttamisesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 122
9 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [18 kuukautta tämän 

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [18 kuukautta tämän 
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direktiivin voimaantulon jälkeen]. Niiden on 
viipymättä toimitettava komissiolle 
kirjallisena nämä säännökset sekä kyseisiä 
säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva 
vastaavuustaulukko.

direktiivin voimaantulon jälkeen]. Niiden on 
viipymättä toimitettava komissiolle 
kirjallisina nämä säännökset sekä laadittava 
kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä 
koskeva vastaavuustaulukko.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 123
LIITE I, OSA A, TAULUKKO, 7 A JA 7 B SARAKE, OTSIKOT (uusi)

(7 a) (7 b)

EQS: eliöstö EQS: sedimentti

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon vesipolitiikan puitedirektiivin 16 artiklan 7 kohta, jonka mukaan 
komissio tekee ehdotuksia laatunormeiksi, joita sovelletaan prioriteettiaineiden pitoisuuksiin 
pintavedessä, sedimentissä ja eliöstössä, sekä saman jäsenen esittämät tarkistukset 4–9 
(2 artiklan 3 kohta) ja 11 (2 artiklan uusi 4 a kohta), liitteeseen I olisi lisättävä kaksi uutta 
saraketta, joissa esitetään EQS eliöstöä ja sedimenttiä varten 

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 124
LIITE I, OSA A, TAULUKKO, 16 RIVI

Komission ehdotuksen teksti

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
N:o Aineen nimi CAS-numero AA-EQS

Sisämaan 
pintavedet

AA-EQS

Muut 
pintavedet

MAC-EQS 

Sisämaan 
pintavedet

MAC-EQS

Muut 
pintavedet

(16) heksaklooribentseeni 118-74-1 0.01 0.01 0.05 0.05

Parlamentin tarkistus
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
N:o Aineen nimi CAS-numero AA-EQS

Sisämaan 
pintavedet

AA-EQS

Muut 
pintavedet

MAC-EQS 

Sisämaan 
pintavedet

MAC-EQS

Muut 
pintavedet

(16) heksaklooribentseeni 118-74-1 0.0002 0.0002 0.002 0.002

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa toistetaan ympäristöasioiden pääosaston yksiköiden välistä kuulemista varten 
ehdottamat arvot.

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 125
LIITE I, OSA A, TAULUKKO, 17 RIVI

Komission ehdotuksen teksti

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
N:o Aineen nimi CAS-numero AA-EQS

Sisämaan 
pintavedet

AA-EQS

Muut 
pintavedet

MAC-EQS 

Sisämaan 
pintavedet

MAC-EQS

Muut 
pintavedet

(17) heksaklooributadieeni 87-68-3 0.1 0.1 0.6 0.6

Parlamentin tarkistus

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
N:o Aineen nimi CAS-numero AA-EQS

Sisämaan 
pintavedet

AA-EQS

Muut 
pintavedet

MAC-EQS 

Sisämaan 
pintavedet

MAC-EQS

Muut 
pintavedet

(17) heksaklooributadieeni 87-68-3 0.03 0.03 0.04 0.04

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksessa toistetaan ympäristöasioiden pääosaston yksiköiden välistä kuulemista varten 
ehdottamat arvot.

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 126
LIITE I, OSA A, TAULUKKO, 20 RIVI

Komission ehdotuksen teksti

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
N:o Aineen nimi CAS-numero AA-EQS

Sisämaan 
pintavedet

AA-EQS

Muut 
pintavedet

MAC-EQS

Sisämaan 
pintavedet

MAC-EQS

Muut 
pintavedet

(20) lyijy ja lyijy-yhdisteet 7439-92-1 7.2 7.2 ei sovelleta ei sovelleta

Parlamentin tarkistus

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
N:o Aineen nimi CAS-numero AA-EQS

Sisämaan 
pintavedet

AA-EQS

Muut 
pintavedet

MAC- EQS

Sisämaan 
pintavedet

MAC-EQS

Muut 
pintavedet

(20) lyijy ja lyijy-yhdisteet 7439-92-1 2.1 2.1 2.8 2.8

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa toistetaan ympäristöasioiden pääosaston yksiköiden välistä kuulemista varten 
ehdottamat arvot.

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 127
LIITE I, OSA A, TAULUKKO, 23 RIVI

Komission ehtotuksen teksti

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
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N:o Aineen nimi CAS-numero AA-EQS

Sisämaan 
pintavedet

AA-EQS

Muut 
pintavedet

MAC-EQS

Sisämaan 
pintavedet

MAC-EQS

Muut 
pintavedet

(23) nikkeli ja nikkeliyhdisteet 7440-02-0 20 20 ei sovelleta ei 
sovelleta

Parlamentin tarkistus
_________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

C Aineen nimi CAS-numero AA-EQS

Sisämaan 
pintavedet

AA-EQS

Muut 
pintavedet

MAC-EQS

Sisämaan 
pintavedet

MAC-EQS

Muut 
pintavedet

(23) nikkeli ja nikkeliyhdisteet 7440-02-0 3.8 3.8 13. 6 13.6

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa toistetaan ympäristöasioiden pääosaston yksiköiden välistä kuulemista varten 
ehdottamat arvot.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 128
LIITE I, OSA A, TAULUKKO, 33 A RIVI (uusi)

Parlamentin tarkistus

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
N:o Aineen nimi CAS-numero AA-EQS AA-EQS MAC-

EQS
MAC-
EQS

(33 a) vapaa syanidi 57-12-5 50 50 100 100

Or. en

Perustelu

Liittyy tarkistukseen 193. Ehdotetut normit ilmentävät kalojen myrkyllisyydestä saatuja tietoja 
ja juomavedelle asetettuja yhteisön raja-arvoja (ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta 
3. marraskuuta 1998 annettu neuvoston direktiivi 98/83/EY) kaiken syanidin osalta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese

Tarkistus 129
LIITE I, OSA A, TAULUKKO, 33 B RIVI (uusi)

Parlamentin tarkistus

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
N:o Aineen nimi CAS-numero AA-EQS AA-EQS MAC-EQS MAC-EQS

perfluoratut yhdisteet (PFC)

perfluoro-oktaanisulfonihappo 
(PFOS)

1763-23-1

kaliumsuola 2795-39-3

ammoniumsuola 29081-56-9

litiumsuola 29457-72-5

dietanoliamiinisuola 
(DEA)

70225-39-5

perfluoro-oktaanihappo 
(PFOA)

335-67-1

(33 b)

perfluoro-oktaanihapon 
ammoniumsuola 
(APFO)

3825-26-1

- - ∑=0.3 ∑=0.3

Or. en

Perustelu

Liittyy tarkistukseen 210. Vaikka PFC-yhdisteiden päästöt ja pääsy vesistöihin loppuvat ajan 
mittaan, ehdotetulla ympäristönlaatunormilla varmistetaan, että vuoteen 2015 mennessä 
yksinkertainen käsittely, kuten suodatus, riittää siihen, että Euroopan pintavesistä voidaan 
tuottaa juomavettä, tulvat eivät pilaa maatalousmaita ja kalat kelpaavat ihmisravinnoksi. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen

Tarkistus 130
LIITE I, OSA A, TAULUKKO, ALAVIITE 21

Komission ehdotuksen teksti

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
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N:o Aineen nimi CAS-numero AA-EQS 
21

AA-EQS 
21

MAC-
EQS

MAC-
EQS 

21 Tämä parametri on vuosikeskiarvona (EQS-AA) ilmaistu ympäristönlaatunormi.

Parlamentin tarkistus

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
N:o Aineen nimi CAS-numero AA-EQS 

21
AA-EQS 
21

MAC-
EQS 

MAC-
EQS 

21 Tämä parametri on vuosikeskiarvona (EQS-AA) ilmaistu ympäristönlaatunormi. Direktiivin 
91/414/ETY soveltamisalaan kuuluvien prioriteettiaineiden tai pilaavien aineiden osalta 
näytteenotto tehdään aineiden käyttöaikana. 

Or. en

Perustelu

Liittyy tarkistuksiin 40, 52, 108 ja 109; tarkoituksena on välttää tarpeeton näytteenotto 
talvikuukausien aikana, jolloin ei käytetä torjunta-aineita. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Mulder ja Jules Maaten

Tarkistus 131
LIITE I, OSA C, 1 KOHTA

1. Sarake 4 ja 5: Tietyn 
pintavesimuodostuman osalta 
vuosikeskiarvona ilmaistua 
ympäristölaatunormia (EQS-AA) on 
noudatettu silloin, kun vesimuodostuman 
kussakin edustavassa seurantapisteessä 
vuoden eri aikoina mitattujen pitoisuuksien 
aritmeettinen keskiarvo on normin 
alapuolella.

Poistetaan.

Or. nl

Perustelu

Tämä kohta on vesipolitiikan puitedirektiivin toistoa. Sen 2 ja 4 artiklassa on jo spesifioitu 
ympäristönlaatunormien rooli ympäristötavoitteiden saavuttamisessa. Vesipuitedirektiivissä 
myös esitetään, miten veden tilaa on seurattava. Liitteen I osassa A spesifioidaan, että 
ympäristönlaatunormit ilmaistaan vuosikeskiarvona tai sallittuna enimmäispitoisuutena. Siksi 
liitteen I osan C 1 ja 2 kohta voidaan poistaa tarpeettomina.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jan Mulder ja Jules Maaten

Tarkistus 132
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.

Poistetaan.

Or. nl

Perustelu

Tämä kohta on vesipolitiikan puitedirektiivin toistoa. Sen 2 ja 4 artiklassa on jo spesifioitu 
ympäristönlaatunormien rooli ympäristötavoitteiden saavuttamisessa. Vesipuitedirektiivissä 
myös esitetään, miten veden tilaa on seurattava. Liitteen I osassa A spesifioidaan, että 
ympäristönlaatunormit ilmaistaan vuosikeskiarvona tai sallittuna enimmäispitoisuutena. Siksi 
liitteen I osan C 1 ja 2 kohta voidaan poistaa tarpeettomina.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 133
LIITE I, OSA C, 2 A KOHTA (uusi)

2 a. Sarake 7 a: Tietyn 
pintavesimuodostuman osalta 
ympäristönlaatunormin noudattaminen 
eliöstössä tarkoittaa, että mitatut 
pitoisuudet kudoksissa (märkäpaino) eivät 
ylitä normia. Seuranta olisi toteutettava 
vähintään kerran vuodessa, ellei teknisen 
tietämyksen ja asiantuntija-arvioiden 
perusteella ole perusteltua soveltaa 
toisenlaista aikataulua. 

Or. en

Perustelu

Vesipolitiikan puitedirektiivin seurantavaatimuksiin kuuluu näytteenotto prioriteettiaineista 
kerran kuukaudessa, ellei teknisen tietämyksen ja asiantuntija-arvioiden perusteella ole 
perusteltua soveltaa pidempiä aikavälejä. Koska sedimentti ja eliöstö ovat kerääviä 
matriiseja, näytteitä ei tarvitse ottaa niin usein kuin vedestä. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 134
LIITE I, OSA C, 2 B KOHTA (uusi)

2 b. Sarake 7 b: Tietyn 
pintavesimuodostuman osalta 
ympäristönlaatunormin noudattaminen 
sedimentissä tarkoittaa, että mitatut 
pitoisuudet pintasedimentissä (kuivapaino) 
eivät ylitä normia. Seuranta olisi 
toteutettava kerran kolmessa vuodessa, ellei 
teknisen tietämyksen ja asiantuntija-
arvioiden perusteella ole perusteltua 
soveltaa toisenlaista aikataulua. 

Or. en

Perustelu

Vesipolitiikan puitedirektiivin seurantavaatimuksiin kuuluu näytteenotto prioriteettiaineista 
kerran kuukaudessa, ellei teknisen tietämyksen ja asiantuntija-arvioiden perusteella ole 
perusteltua soveltaa pidempiä aikavälejä. Koska sedimentti ja eliöstö ovat kerääviä 
matriiseja, näytteitä ei tarvitse ottaa niin usein kuin vedestä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 135
LIITE I, OSA C, 3 KOHTA, 1 ALAKOHTA

3. Kadmiumia, lyijyä, elohopeaa ja nikkeliä 
(jäljempänä ”metalleja”) lukuun ottamatta 
tässä liitteessä määritetyt 
ympäristönlaatunormit ilmaistaan 
kokonaispitoisuuksina koko vesinäytteessä. 
Metallien tapauksessa 
ympäristönlaatunormi viittaa liukoiseen 
pitoisuuteen eli liuosfaasiin vesinäytteessä, 
joka on saatu suodattamalla 0,45 µm:n 
suodattimella tai jonkin muun vastaavan 
esikäsittelyn avulla.

3. Tässä liitteessä määritetyt 
ympäristönlaatunormit ilmaistaan 
kokonaispitoisuuksina koko vesinäytteessä.

Or. en
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Perustelu

Metallien biologinen hyötyosuus ei ole vakio, vaan vaihtelee ajan myötä eri olosuhteissa.
Kaloihin voi kerääntyä suuria määriä metallia, mikä voi vaikuttaa haitallisesti 
hedelmällisyyteen ja poikasten kehittymiseen. Siksi myös metallit on ilmaistava 
kokonaispitoisuuksina.

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 136
LIITE I, OSA C, 3 KOHTA, 1 ALAKOHTA

3. Kadmiumia, lyijyä, elohopeaa ja nikkeliä 
(jäljempänä ”metalleja”) lukuun ottamatta 
tässä liitteessä määritetyt 
ympäristönlaatunormit ilmaistaan 
kokonaispitoisuuksina koko vesinäytteessä. 
Metallien tapauksessa 
ympäristönlaatunormi viittaa liukoiseen 
pitoisuuteen eli liuosfaasiin vesinäytteessä, 
joka on saatu suodattamalla 0,45 µm:n 
suodattimella tai jonkin muun vastaavan 
esikäsittelyn avulla.

3. Tässä liitteessä määritetyt 
ympäristönlaatunormit ilmaistaan 
kokonaispitoisuuksina koko vesinäytteessä.

Or. en

Perustelu

Metallien mittaaminen ainoastaan liukoisesta pitoisuudesta voi johtaa vesinäytteen 
sisältämän metallin määrän vakavaan aliarvioimiseen varsinkin, kun otetaan huomioon, että 
kiintoaineen metalliosa voi muuttua biologisesti käyttökelpoiseksi, jos pintaveden olosuhteet 
muuttuvat. Koko vesinäyte pitäisi ottaa huomioon ympäristönlaatunormien yhteydessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 137
LIITE I, OSA C, 3 KOHTA, 2 ALAKOHTA

Jos metallien luonnolliset taustapitoisuudet 
ovat korkeampia kuin 
ympäristönlaatunormin arvo tai jos veden 
kovuus, pH tai muut veden laadun 
parametrit vaikuttavat metallien 
biologiseen hyötyosuuteen, jäsenvaltiot 
voivat ottaa tämän huomioon arvioidessaan 
seurantatuloksia suhteessa 

Arvioidessaan seurantatuloksia suhteessa 
ympäristönlaatunormeihin jäsenvaltioiden 
on metallien osalta otettava huomioon
luonnolliset taustapitoisuudet ja keskeiset
veden laadun parametrit (kovuus, pH, 
liuennut orgaaninen hiili DOC), jotka 
vaikuttavat metallien biologiseen 
hyötyosuuteen. Jos ympäristönlaatunormin 
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ympäristönlaatunormeihin. Tässä 
tapauksessa 2 artiklan 5 kohdan mukaisesti 
määritettyjen laskentamenetelmien käyttö on 
pakollista.

arvo ylittyy, 2 artiklan 5 kohdan mukaisesti 
määritettyjen laskentamenetelmien käyttö on 
pakollista. 

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei oteta huomioon tapauksia, joissa taustapitoisuudet ovat niukasti 
laatunormin arvon alapuolella. Näissä tapauksissa ei pidä sulkea täysin pois 
taustapitoisuuksien vaikutusta, koska se otetaan täysimääräisesti huomioon silloin, kun 
taustapitoisuudet ovat vain vähän suurempia ja ylittävät näin laatunormin arvon. Siksi on 
syytä valita laaja määritelmä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 138
LIITE I, OSA C, 3 KOHTA, 2 ALAKOHTA

Jos metallien luonnolliset taustapitoisuudet 
ovat korkeampia kuin 
ympäristönlaatunormin arvo tai jos veden 
kovuus, pH tai muut veden laadun 
parametrit vaikuttavat metallien biologiseen 
hyötyosuuteen, jäsenvaltiot voivat ottaa 
tämän huomioon arvioidessaan 
seurantatuloksia suhteessa 
ympäristönlaatunormeihin. Tässä 
tapauksessa 2 artiklan 5 kohdan mukaisesti 
määritettyjen laskentamenetelmien käyttö on 
pakollista.

Jos metallien luonnolliset taustapitoisuudet 
vedessä, eliöstössä tai sedimentissä ovat 
korkeampia kuin ympäristönlaatunormin 
arvo tai jos veden kovuus, pH tai muut 
veden laadun parametrit vaikuttavat 
metallien biologiseen hyötyosuuteen, 
jäsenvaltiot voivat ottaa tämän huomioon 
arvioidessaan seurantatuloksia suhteessa 
ympäristönlaatunormeihin. Tässä 
tapauksessa 2 artiklan 5 kohdan mukaisesti 
määritettyjen laskentamenetelmien käyttö on 
pakollista.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että ympäristönlaatunormit olisi asetettava sille matriisille, jossa 
kaikkein herkimmät organismit elävät: vedelle, jos vedessä elävät organismit ovat herkimpiä, 
sedimentille, jos siinä elävät organismit ovat herkimpiä, tai eliöstölle, jos esim. nisäkkäät tai 
ihmiset ovat sekundaarisen myrkytyksen vuoksi herkimpiä. 



AM\631286FI.doc 83/135 PE 378.727v01-00

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Riitta Myller

Tarkistus 139
LIITE I, OSA C, 3 KOHTA, 2 ALAKOHTA

Jos metallien luonnolliset taustapitoisuudet 
ovat korkeampia kuin
ympäristönlaatunormin arvo tai jos veden 
kovuus, pH tai muut veden laadun 
parametrit vaikuttavat metallien biologiseen 
hyötyosuuteen, jäsenvaltiot voivat ottaa 
tämän huomioon arvioidessaan 
seurantatuloksia suhteessa 
ympäristönlaatunormeihin. Tässä 
tapauksessa 2 artiklan 5 kohdan mukaisesti 
määritettyjen laskentamenetelmien käyttö 
on pakollista.

Metallien luonnolliset taustapitoisuudet 
lisätään ympäristönlaatunormin arvoon. 
Lisäksi jos veden kovuus, pH tai muut veden 
laadun parametrit vaikuttavat metallien 
biologiseen hyötyosuuteen, jäsenvaltiot 
voivat ottaa tämän huomioon arvioidessaan 
seurantatuloksia suhteessa 
ympäristönlaatunormeihin. Metallien 
luonnolliset taustapitoisuudet sisämaan 
pintavesissä ja rannikkovesissä 
määritetään ottaen huomioon erityisesti 
maaperä ja luonnon huuhtoumat 
vesipiirissä. Jäsenvaltiot raportoivat 
vesipiirien hoitosuunnitelmissa metallien 
luonnolliset taustapitoisuudet sekä kuinka 
metallien taustapitoisuudet on otettu 
huomioon arvioitaessa seurantatuloksia 
suhteessa ympäristönlaatunormeihin.

Or. fi

Perustelu

Yhteisön tasolla pintavesien ja rannikkovesien metallien luonnolliset taustapitoisuudet 
vaihtelevat voimakkaasti eri maantieteellisillä alueilla. On tarpeen, että 
ympäristönlaatunormeissa metalleille otetaan huomioon vesipiireittäin nämä maaperästä ja 
luonnon huuhtoutumien mukana vesiin tulevat metallit. Tieteellisesti ei ole päästy yhteiseen 
näkemykseen siitä, millä menetelmällä taustapitoisuudet tulisi sisällyttää metallien 
ympäristönlaatunormeihin. Tämän vuoksi ei tule antaa yhteisön tasolla oikeudellisesti sitovaa 
laskentamenetelmää, vaan jäsenvaltiot tulee velvoittaa raportoimaan komissiolle vesipiirien 
hoitosuunnitelmissa, kuinka metallien taustapitoisuudet on otettu huomioon verrattaessa 
seurantatuloksia ympäristönlaatunormeihin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Robert Sturdy

Tarkistus 140
LIITE I, OSA C, 3 KOHTA, 2 ALAKOHTA

Jos metallien luonnolliset taustapitoisuudet 
ovat korkeampia kuin 
ympäristönlaatunormin arvo tai jos veden 
kovuus, pH tai muut veden laadun 

Jos metallien luonnolliset taustapitoisuudet 
ovat korkeampia kuin 
ympäristönlaatunormin arvo tai jos veden 
kovuus, pH tai muut veden laadun 
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parametrit vaikuttavat metallien biologiseen 
hyötyosuuteen, jäsenvaltiot voivat ottaa 
tämän huomioon arvioidessaan 
seurantatuloksia suhteessa 
ympäristönlaatunormeihin. Tässä 
tapauksessa 2 artiklan 5 kohdan mukaisesti 
määritettyjen laskentamenetelmien käyttö 
on pakollista.

parametrit vaikuttavat metallien biologiseen 
hyötyosuuteen, jäsenvaltiot voivat ottaa 
tämän huomioon arvioidessaan 
seurantatuloksia suhteessa 
ympäristönlaatunormeihin. Tässä 
tapauksessa 2 artiklan 5 kohdan mukaisesti 
määritettyjen laskentametodologioiden
käyttö on pakollista.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään Laperrouzen tarkistusta 6, jolla muutetaan 2 artiklan 3 kohdan 
2 alakohtaa, jossa viitataan liitteen I osassa C olevaan 3 kohtaan. Selvyyden vuoksi on syytä 
käyttää samaa sanamuotoa säädösehdotuksessa ja liitteessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges

Tarkistus 141
LIITE II

Liite X, 1 rivi (direktiivi 2000/60/EY)

Komission ehdtouksen teksti

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(1) 15972-50-8 204-110-8 alakloori

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(1) 15972-50-8 204-110-8 alakloori X

Or. en

Perustelu

Alakloori on torjunta-aine, jota ei enää saa käyttää yleisesti EU:ssa. Alakloori on syöpää 
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aiheuttava aine, ja sillä voi olla haitallisia vaikutuksia kaloihin ja muihin vesieliöihin. 
Alakloori olisi yksilöitävä vaaralliseksi prioriteettiaineeksi, koska vain täydellisellä 
päästöttömyydellä estetään pitkän aikavälin haitalliset vaikutukset.

Tarkistuksen esittäjä(t): Péter Olajos

Tarkistus 142
LIITE II

Liite X, 1 rivi (direktiivi 2000/60/EY)

Komission ehdotuksen teksti

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(1) 15972-50-8 204-110-8 alakloori

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(1) 15972-50-8 204-110-8 alakloori X

Or. en

Perustelu

Alakloori on torjunta-aine, jota ei enää saa käyttää yleisesti EU:ssa. Alakloori on syöpää 
aiheuttava aine, ja sillä voi olla haitallisia vaikutuksia kaloihin ja muihin vesieliöihin. 
Alakloori olisi yksilöitävä vaaralliseksi prioriteettiaineeksi, koska vain täydellisellä 
päästöttömyydellä estetään pitkän aikavälin haitalliset vaikutukset.

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 143
LIITE II

Liite X, 3 rivi (direktiivi 2000/60/EY)

Komission ehdotuksen teksti
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Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(3) 1912-24-9 217-617-8 antratsiini

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(3) 1912-24-9 217-617-8 antratsiini X

Or. en

Perustelu

Antratsiini on yksilöity vain prioriteettiaineeksi poliittisista, ei suinkaan tieteellisistä syistä. 
Antratsiini on hormonitoimintaa häiritsevä aine, minkä vuoksi se antaa vastaavaa aihetta 
huoleen. Komissio toteaa vaikutustenarvioinnissaan, että asiantuntijoiden mielestä kyseinen 
aine voidaan yksilöidä vaaralliseksi prioriteettiaineeksi, koska se antaa vastaavaa aihetta 
huoleen, mutta että se luopui siitä tällaisen päätöksen mahdollisten seurausten vuoksi. Näin 
vesitetään jopa vesipolitiikan puitedirektiivin säännöksiä. Antratsiini olisi yksilöitävä 
vaaralliseksi prioriteettiaineeksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges

Tarkistus 144
LIITE II

Liite X, 3 rivi (direktiivi 2000/60/EY)

Komission ehdotuksen teksti

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(3) 1912-24-9 217-617-8 antratsiini

Parlamentin tarkistus



AM\631286FI.doc 87/135 PE 378.727v01-00

FI

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(3) 1912-24-9 217-617-8 antratsiini X

Or. en

Perustelu

Antratsiini on torjunta-aine, jota ei enää saa käyttää yleisesti, mutta jolle eräät jäsenvaltiot 
ovat ilmoittaneet tiettyjä välttämättömiä käyttötarkoituksia, jotka ovat vielä voimassa; 
esimerkkinä mainittakoon käyttö sokerimaissin rikkakasvien torjunta-aineena. Antratsiini 
vaikuttaa hormonitoimintaan ja voi heikentää hedelmällisyyttä ja kalojen kasvua. Siksi 
antratsiini olisi yksilöitävä vaaralliseksi prioriteettiaineeksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Péter Olajos

Tarkistus 145
LIITE II

Liite X, 3 rivi (direktiivi 2000/60/EY)

Komission ehdotuksen teksti

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(3) 1912-24-9 217-617-8 antratsiini

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(3) 1912-24-9 217-617-8 antratsiini X

Or. en

Perustelu

Antratsiini on torjunta-aine, jota ei enää saa käyttää yleisesti, mutta jolle eräät jäsenvaltiot 
ovat ilmoittaneet tiettyjä välttämättömiä käyttötarkoituksia, jotka ovat vielä voimassa; 
esimerkkinä mainittakoon käyttö sokerimaissin rikkakasvien torjunta-aineena. Siksi 
antratsiini olisi yksilöitävä vaaralliseksi prioriteettiaineeksi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 146
LIITE II

Liite X, 3 rivi (direktiivi 2000/60/EY)

Komission ehdotuksen teksti

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(3) 1912-24-9 217-617-8 antratsiini

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(3) 1912-24-9 217-617-8 antratsiini X

Or. en

Perustelu

Antratsiini on perimän muutoksia ja syöpää aiheuttava torjunta-aine. Sen hengittäminen ja 
nauttiminen on vaarallista. Jatkuva altistuminen voi aiheuttaa syöpää. Siksi antratsiini olisi 
yksilöitävä vaaralliseksi prioriteettiaineeksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 147
LIITE II

Liite X, 12 rivi (direktiivi 2000/60/EY)

Komission ehdotuksen teksti

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(12) 117-81-7 204-211-0 di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti 
(DEHP)
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Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(12) 117-81-7 204-211-0 di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti 
(DEHP)

X

Or. en

Perustelu

Dietyyliheksyyliftalaatti (DEHP) on erittäin suuritilavuuksinen teollisuuskemikaali, jota 
käytetään lähes yksinomaan PVC:n pehmitykseen. Se on levinnyt laajalle ympäristöön. DEHP 
on luokiteltu virallisesti lisääntymiselle vaaralliseksi aineeksi. Komission tiedekomitean 
mukaan se on suhteellisen pysyvä aerobisessa maaperässä ja sedimentissä ja erittäin pysyvä 
anaerobisissa olosuhteissa. Siksi se olisi yksilöitävä vaaralliseksi prioriteettiaineeksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Henrik Lax, Andres Tarand

Tarkistus 148
LIITE II 

Liite X, 12 rivi (direktiivi 2000/60/EY)

Komission ehdotuksen teksti

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(12) 117-81-7 204-211-0 di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti 
(DEHP)

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(12) 117-81-7 204-211-0 di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti 
(DEHP)

X

Or. en
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Perustelu

Dietyyliheksyyliftalaatti (DEHP) on teollisuuskemikaali, jota käytetään yleisesti muovien 
pehmittimenä ja joka tarvitsee REACH-asetuksen mukaisen rekisteröinnin 3,5 vuoden sisällä. 
DEHP tarvitsee REACH-kriteerien mukaisen hyväksynnän, koska se vaikuttaa haitallisesti 
hedelmällisyyteen ja vahingoittaa syntymättömiä lapsia ja muodostaa näin vakavan vaaran 
kaloille ja elintarvikeketjun myötä ihmisten terveydelle. Koska sitä on paljon ympäristössä, se 
olisi yksilöitävä vaaralliseksi prioriteettiaineeksi, sillä se voi erittäin lipofiilisenä aineena 
kerääntyä sedimenttiin ja eliöstöön. OSPAR-komitea on sisällyttänyt DEHP:n ensisijaisia 
toimia vaativien kemikaalien luetteloon, ja aine on myös HELCOMin mukaan Itämeressä 
haitallisia vaikutuksia aiheuttava prioriteettiaine. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Péter Olajos

Tarkistus 149
LIITE II

Liite X, 12 rivi (direktiivi 2000/60/EY)

Komission ehdotuksen teksti

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(12) 117-81-7 204-211-0 di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti 
(DEHP)

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(12) 117-81-7 204-211-0 di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti 
(DEHP)

X

Or. en

Perustelu

Dietyyliheksyyliftalaatti (DEHP) on teollisuuskemikaali, jota käytetään yleisesti muovien 
pehmittimenä ja joka tarvitsee REACH-asetuksen mukaisen rekisteröinnin 3,5 vuoden sisällä. 
DEHP vaikuttaa haitallisesti hedelmällisyyteen ja vahingoittaa syntymättömiä lapsia ja 
muodostaa näin vakavan vaaran kaloille ja elintarvikeketjun myötä ihmisten terveydelle. 
Koska sitä on paljon ympäristössä, se olisi yksilöitävä vaaralliseksi prioriteettiaineeksi, sillä 
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se voi erittäin lipofiilisenä aineena kerääntyä sedimenttiin ja eliöstöön. OSPAR-komitea on 
sisällyttänyt sen ensisijaisia toimia vaativien kemikaalien luetteloon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges

Tarkistus 150
LIITE II 

Liite X, 12 rivi (direktiivi 2000/60/EY)

Komission ehdtouksen teksti

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(12) 117-81-7 204-211-0 di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti 
(DEHP)

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(12) 117-81-7 204-211-0 di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti 
(DEHP)

X

Or. en

Perustelu

Dietyyliheksyyliftalaatti (DEHP) on teollisuuskemikaali, jota käytetään yleisesti muovien 
pehmittimenä ja joka tarvitsee REACH-asetuksen mukaisen rekisteröinnin 3,5 vuoden sisällä. 
DEHP vaikuttaa haitallisesti hedelmällisyyteen ja vahingoittaa syntymättömiä lapsia ja 
muodostaa näin vakavan vaaran kaloille ja elintarvikeketjun myötä ihmisten terveydelle. 
Koska sitä on paljon ympäristössä, se olisi yksilöitävä vaaralliseksi prioriteettiaineeksi, sillä 
se voi erittäin lipofiilisenä aineena kerääntyä sedimenttiin ja eliöstöön. OSPAR-komitea on 
sisällyttänyt sen ensisijaisia toimia vaativien kemikaalien luetteloon.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 151
LIITE II

Liite X, 12 rivi (direktiivi 2000/60/EY)

Komission ehdotuksen teksti

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(12) 117-81-7 204-211-0 di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti 
(DEHP)

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(12) 117-81-7 204-211-0 di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti 
(DEHP)

X

Or. en

Perustelu

Olemassa olevien aineiden vaarojen arvioinnista ja valvonnasta annetussa neuvoston 
asetuksessa (ETY) N:o 793/93 tarkoitetun riskinarvioinnin mukaan aine aiheuttaa vaaraa 
sedimentissä eläville organismeille, koska se lipofiilisenä aineena kertyy sedimenttiin ja 
eliöstöön. Lisäksi DEHP on luokiteltu lisääntymismyrkyllisyysluokkaan 2, minkä vuoksi se 
tarvitsee REACH-asetuksen mukaisen hyväksynnän. Siksi se olisi yksilöitävä vaaralliseksi 
prioriteettiaineeksi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges

Tarkistus 152
LIITE II 

Liite X, 13 rivi (direktiivi 2000/60/EY)

Komission ehdotuksen teksti

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(13) 3340-54-1 206-354-4 diuroni

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(13) 3340-54-1 206-354-4 diuroni X

Or. en

Perustelu

Diuroni on rikkakasvien torjunta-aine, jota käytetään yleisesti esimerkiksi rautatiekiskojen 
pitämiseen puhtaana rikkakasveista ja jota koskeva yleisrajoitus EU:ssa on vireillä. Diuroni 
on syöpää aiheuttava ja lisääntymiselle vaarallinen aine, joka pilaa pohjavesiä. Siksi se on 
yksilöitävä vaaralliseksi prioriteettiaineeksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Péter Olajos

Tarkistus 153
LIITE II

Liite X, 13 rivi (direktiivi 2000/60/EY)

Komission ehdotuksen teksti

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(13) 3340-54-1 206-354-4 diuroni
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Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(13) 3340-54-1 206-354-4 diuroni X

Or. en

Perustelu

Diuroni on rikkakasvien torjunta-aine, jota käytetään yleisesti esimerkiksi rautatiekiskojen 
pitämiseen puhtaana rikkakasveista ja jota koskeva yleisrajoitus EU:ssa on vireillä. Diuroni 
on syöpää aiheuttava ja lisääntymiselle vaarallinen aine, joka pilaa pohjavesiä. Siksi se on 
yksilöitävä vaaralliseksi prioriteettiaineeksi. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Péter Olajos

Tarkistus 154
LIITE II 

Liite X, 20 rivi (direktiivi 2000/60/EY)

Komission ehdotuksen teksti

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(20) 7439-92-1 231-100-4 lyijy ja lyijy-yhdisteet

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(20) 7439-92-1 231-100-4 lyijy ja lyijy-yhdisteet X

Or. en

Perustelu

Lyijy on pysyvä metalli, sen on havaittu kertyvän nilviäisiin ja se on erittäin myrkyllistä. 
OSPAR-komitea on sisällyttänyt lyijyn ensisijaisia toimia vaativien kemikaalien luetteloon, ja 
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aine on myös HELCOMin mukaan Itämeressä haitallisia vaikutuksia aiheuttava 
prioriteettiaine. Lyijy olisi yksilöitävä vaaralliseksi prioriteettiaineeksi, jonka päästöt ja 
häviöt olisi saatava loppumaan. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Henrik Lax, Andres Tarand

Tarkistus 155
LIITE II 

Liite X, 20 rivi (direktiivi 2000/60/EY)

Komission ehdtouksen teksti

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(20) 7439-92-1 231-100-4 lyijy ja lyijy-yhdisteet

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(20) 7439-92-1 231-100-4 lyijy ja lyijy-yhdisteet X

Or. en

Perustelu

Päästyään kerran ympäristöön lyijy pysyy ekosysteemeissä vuosisatojen ajan, se kerääntyy 
esimerkiksi nilviäisten eläviin kudoksiin ja on erittäin myrkyllinen aine. OSPAR-komitea on 
sisällyttänyt sen ensisijaisia toimia vaativien kemikaalien luetteloon, ja aine on myös 
HELCOMin mukaan Itämeressä haitallisia vaikutuksia aiheuttava prioriteettiaine. Lyijy olisi 
yksilöitävä vaaralliseksi prioriteettiaineeksi, jonka päästöt ja häviöt olisi saatava loppumaan. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges

Tarkistus 156
LIITE II 

Liite X, 20 rivi (direktiivi 2000/60/EY)

Komission ehdtouksen teksti

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(20) 7439-92-1 231-100-4 lyijy ja lyijy-yhdisteet

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(20) 7439-92-1 231-100-4 lyijy ja lyijy-yhdisteet X

Or. en

Perustelu

Lyijy on pysyvä metalli, sen on havaittu kertyvän nilviäisiin ja se on erittäin myrkyllistä. 
OSPAR-komitea on sisällyttänyt lyijyn ensisijaisia toimia vaativien kemikaalien luetteloon, ja 
aine on myös HELCOMin mukaan Itämeressä haitallisia vaikutuksia aiheuttava 
prioriteettiaine. Lyijy olisi yksilöitävä vaaralliseksi prioriteettiaineeksi, jonka päästöt ja 
häviöt olisi saatava loppumaan. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 157
LIITE II

Liite X, 20 rivi (direktiivi 2000/60/EY)

Komission ehdotuksen teksti

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(20) 7439-92-1 231-100-4 lyijy ja lyijy-yhdisteet
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Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(20) 7439-92-1 231-100-4 lyijy ja lyijy-yhdisteet X

Or. en

Perustelu

Lyijy on määritelmältään pysyvä metalli, sen on havaittu kertyvän nilviäisiin, ja se on erittäin 
myrkyllistä. Komissio totesi arvioinnissaan 2001, että lyijy voitaisiin huolta aiheuttavana 
aineena yksilöidä vaaralliseksi prioriteettiaineeksi, mutta päätti kuitenkin olla yksilöimättä 
sitä sellaiseksi, koska päätöksellä olisi ollut laajoja sosioekonomisia vaikutuksia. 
Vesipolitiikan puitedirektiivissä ei ole tällaista perustetta vaaralliseksi prioriteettiaineeksi 
yksilöinnille. Lyijy ja lyijy-yhdisteet olisi yksilöitävä vaarallisiksi prioriteettiaineiksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 158
LIITE II

Liite X, 20 rivi (direktiivi 2000/60/EY)

Komission ehdtouksen teksti

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(20) 7439-92-1 231-100-4 lyijy ja lyijy-yhdisteet

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(20) 7439-92-1 231-100-4 lyijy ja lyijy-yhdisteet X

Or. en
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Perustelu

Lyijy yksilöitiin ensivaiheessa vaaralliseksi prioriteettiaineeksi (komission työasiakirja 
ENV/191999/01), koska se tiedetään luontaisilta ominaisuuksiltaan yhdeksi myrkyllisimmistä 
metalleista. Lyijy sisältyy kahteen kansainväliseen sopimukseen: valtiosta toiseen 
tapahtuvasta ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumisesta tehdyn YK:n Euroopan 
talouskomission yleissopimuksen pöytäkirja raskasmetalleista ja OSPAR-yleissopimuksen 
luettelo ensisijaisia toimia vaativista kemikaaleista. Lyijy täyttää PBT-krireerit, se on 
hermostolle myrkyllinen aine ja sillä on haitallisia vaikutuksia lisääntymiseen. Siksi se olisi 
yksilöitävä vaaralliseksi prioriteettiaineeksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges

Tarkistus 159
LIITE II

Liite X, 22 rivi (direktiivi 2000/60/EY)

Komission ehdotuksen teksti

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(22) 91-20-3 202-049-5 naftaleeni

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(22) 91-20-3 202-049-5 naftaleeni X

Or. en

Perustelu

Naftaleeni on teollisuuskemikaali, jota käytetään muun muassa värien ja pigmenttien 
valmistuksessa sekä torjunta-aineiden tuotannossa. Naftaleeni on syöpää aiheuttava ja 
hermostolle myrkyllinen aine, jota voi esiintyä myös luonnossa. Koska naftaleeni myrkyttää 
vesieliöitä jo pieninä pitoisuuksina, se on syytä yksilöidä vaaralliseksi prioriteettiaineeksi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Péter Olajos

Tarkistus 160
LIITE II

Liite X, 22 rivi (direktiivi 2000/60/EY)

Komission ehdotuksen teksti

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(22) 91-20-3 202-049-5 naftaleeni

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(22) 91-20-3 202-049-5 naftaleeni X

Or. en

Perustelu

Naftaleeni on teollisuuskemikaali, jota käytetään muun muassa värien ja pigmenttien 
valmistuksessa sekä torjunta-aineiden tuotannossa. Naftaleeni on syöpää aiheuttava ja 
hermostolle myrkyllinen aine, jota voi esiintyä myös luonnossa. Koska naftaleeni myrkyttää 
vesieliöitä jo pieninä pitoisuuksina, se on syytä yksilöidä vaaralliseksi prioriteettiaineeksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 161
LIITE II

Liite X, 25 rivi (direktiivi 2000/60/EY)

Komission ehdotuksen teksti

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-aineeksi

(25) 1806-26-4 217-302-5 oktyylifenolit
140-66-9 - (para-tert-oktyylifenolit)
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Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-aineeksi

(25) 1806-26-4 217-302-5 oktyylifenolit X
140-66-9 - (para-tert-oktyylifenolit) X

Or. fr/en

Perustelu

Oktyylifenolit ovat suhteellisen halpoja teollisuuskemikaaleja. Niiden käyttö torjunta-aineiden 
liukoistamiseksi on ollut kiellettyä vuodesta 2005. Niitä on kuitenkin edelleen muussa 
teollisuuskäytössä, vaikka niillä epäillään olevan estrogeeneja jäljitteleviä ominaisuuksia. 
OSPAR-komitea on sisällyttänyt sen ensisijaisia toimia vaativien kemikaalien luetteloon. 
Koska oktyylifenolit ovat myrkyllisiä vesieliöille, ne on syytä yksilöidä vaaralliseksi 
prioriteettiaineeksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 162
LIITE II 

Liite X, 25 rivi (direktiivi 2000/60/EY)

Komission ehdotuksen teksti

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(25) 1806-26-4 217-302-5 oktyylifenolit

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(25) 1806-26-4 217-302-5 oktyylifenolit X

Or. en
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Perustelu

Oktyylifenolit on yksilöity mahdolliseksi riskiksi makeille vesille ja meriympäristölle, ja niiden 
epäillään jäljittelevän estrogeenejä. Siksi ne olisi yksilöitävä vaarallisiksi prioriteettiaineiksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Henrik Lax ja Andres Tarand

Tarkistus 163
LIITE II

Liite X, 27 rivi (direktiivi 2000/60/EY)

Komission ehdotuksen teksti

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(27) 87-86-5 231-152-8 pentakloorifenoli

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(27) 87-86-5 231-152-8 pentakloorifenoli (PCP) X

Or. en

Perustelu

PCP on jo kielletty EU:ssa torjunta-aineena, mutta teollisuuskemikaalina sitä saa edelleen 
käyttää puunkäsittelyssä (puunkyllästys) ja eräissä muissa teollisuuskäyttötarkoituksissa. 
PCP on luultavasti syöpää aiheuttava aine ja jäljittelee hormoneja. OSPAR-komitea on 
sisällyttänyt sen ensisijaisia toimia vaativien kemikaalien luetteloon, ja aine on myös 
HELCOMin mukaan Itämeressä haitallisia vaikutuksia aiheuttava prioriteettiaine. Koska 
PCP myrkyttää vesieliöitä, se on syytä yksilöidä vaaralliseksi prioriteettiaineeksi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Erna Hennicot-Schoepges

Tarkistus 164
LIITE II

Liite X, 27 rivi (direktiivi 2000/60/EY)

Komission ehdotuksen teksti

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(27) 87-86-5 231-152-8 pentakloorifenoli

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(27) 87-86-5 231-152-8 pentakloorifenoli (PCP) X

Or. en

Perustelu

PCP on jo kielletty EU:ssa torjunta-aineena, mutta teollisuuskemikaalina sitä saa edelleen 
käyttää puunkäsittelyssä (puunkyllästys) ja eräissä muissa teollisuuskäyttötarkoituksissa. 
PCP on luultavasti syöpää aiheuttava aine ja jäljittelee hormoneja. OSPAR-komitea on 
sisällyttänyt sen ensisijaisia toimia vaativien kemikaalien luetteloon. Koska PCP myrkyttää 
vesieliöitä, se on syytä yksilöidä vaaralliseksi prioriteettiaineeksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Péter Olajos

Tarkistus 165
LIITE II

Liite X, 27 rivi (direktiivi 2000/60/EY)

Komission ehdotuksen teksti

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(27) 87-86-5 231-152-8 pentakloorifenoli
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Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(27) 87-86-5 231-152-8 pentakloorifenoli (PCP) X

Or. en

Perustelu

PCP on jo kielletty EU:ssa torjunta-aineena, mutta teollisuuskemikaalina sitä saa edelleen 
käyttää puunkäsittelyssä (puunkyllästys) ja eräissä muissa teollisuuskäyttötarkoituksissa. 
PCP on luultavasti syöpää aiheuttava aine ja jäljittelee hormoneja. OSPAR-komitea on 
sisällyttänyt sen ensisijaisia toimia vaativien kemikaalien luetteloon. Koska PCP myrkyttää 
vesieliöitä, se on syytä yksilöidä vaaralliseksi prioriteettiaineeksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 166
LIITE II

Liite X, 29 rivi (direktiivi 2000/60/EY)

Komission ehdotuksen teksti

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(29) 122-34-9 204-535-2 simatsiini

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(29) 122-34-9 204-535-2 simatsiini X

Or. en
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Perustelu

Simatsiini on yksilöity vain prioriteettiaineeksi poliittisista, ei suinkaan tieteellisistä syistä. 
Simatsiini on hormonitoimintaa häiritsevä aine, minkä vuoksi se antaa vastaavaa aihetta 
huoleen. Komissio toteaa vaikutustenarvioinnissaan, että asiantuntijoiden mielestä simatsiini 
voidaan yksilöidä vaaralliseksi prioriteettiaineeksi, koska se antaa vastaavaa aihetta huoleen. 
Se kuitenkin luopui siitä tällaisen päätöksen mahdollisten seurausten vuoksi. Näin vesitetään 
jopa vesipolitiikan puitedirektiivin säännöksiä. Simatsiini olisi yksilöitävä vaaralliseksi 
prioriteettiaineeksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 167
LIITE II

Liite X, 29 rivi (direktiivi 2000/60/EY)

Komission ehdotuksen teksti

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(29) 122-34-9 204-535-2 simatsiini

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(29) 122-34-9 204-535-2 simatsiini X

Or. en

Perustelu

Simatsiini on luokiteltu syöpää aiheuttavaksi aineeksi, se on hyvin myrkyllinen vedessä 
eläville organismeille ja sillä epäillään olevan hormoneja jäljitteleviä ominaisuuksia. Siksi se 
olisi yksilöitävä vaaralliseksi prioriteettiaineeksi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 168
LIITE II

Liite X, 31 rivi (direktiivi 2000/60/EY)

Komission ehdotuksen teksti

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(31) 12002-48-1 234-413-4 triklooribentseenit

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(31) 12002-48-1 234-413-4 triklooribentseenit X

Or. en

Perustelu

Triklooribentseenit ovat todennäköisesti pysyviä ja eläviin kudoksiin kertyviä, ja ne on 
luokiteltu myrkyllisiksi, mikä antaa vastaavaa aihetta huoleen. Komissio toteaa 
vaikutustenarvioinnissaan, että asiantuntijoiden mielestä triklooribentseenit voidaan 
yksilöidä vaarallisiksi prioriteettiaineiksi, koska ne antavat vastaavaa aihetta huoleen. Se 
kuitenkin luopui siitä tällaisen päätöksen mahdollisten seurausten vuoksi. Näin vesitetään 
jopa vesipolitiikan puitedirektiivin säännöksiä. Triklooribentseenit olisi yksilöitävä 
vaarallisiksi prioriteettiaineiksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 169
LIITE II

Liite X, 31 rivi (direktiivi 2000/60/EY)

Komission ehdotuksen teksti

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(31) 12002-48-1 234-413-4 triklooribentseenit
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Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(31) 12002-48-1 234-413-4 triklooribentseenit X

Or. en

Perustelu

Triklooribentseenit täyttävät PBT-kriteerit, ja olemassa olevien aineiden vaarojen 
arvioinnista ja valvonnasta annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 793/93 tarkoitetun 
riskinarvioinnin mukaan tarvitaan toimenpiteitä vesiympäristöä uhkaavien riskien 
vähentämiseksi. Triklooribentseenejä ehdotetaan tutkittavaksi myös pysyvinä orgaanisina 
yhdisteinä. Siksi triklooribentseenit olisi yksilöitävä vaarallisiksi prioriteettiaineiksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 170
LIITE II

Liite X, 33 rivi (direktiivi 2000/60/EY)

Komission ehdotuksen teksti

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(33) 1582-09-8 216-428-8 trifluraliini

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(33) 1582-09-8 216-428-8 trifluraliini X

Or. en
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Perustelu

Trifluraliini hajoaa hitaasti sedimentissä ja maaperässä, ja siitä ollaan laajalti yhtä mieltä, 
että se on todennäköisesti eläviin kudoksiin keräytyvää ja myrkyllistä. Vesipolitiikan 
puitedirektiivin vaarallisten aineiden määritelmien (2 artiklan 29 kohta) tapaan 
trifluraliinikin pitäisi yksilöidä vaaralliseksi prioriteettiaineeksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 171
LIITE II

Liite X, 33 rivi (direktiivi 2000/60/EY)

Komission ehdotuksen teksti

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-aineeksi

(33) 1582-09-8 216-428-8 trifluraliini

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-aineeksi

(33) 1582-09-8 216-428-8 trifluraliini X

Or. fr

Perustelu

Trifluraliinia käytetään yleisesti rikkakasvien torjunta-aineena, vaikka sen epäillään olevan 
syöpää aiheuttava aine. Joissakin maissa sen käyttö lisääntyy, toiset maat taas ovat kieltäneet 
sen PBT-ominaisuuksien takia – se voi säilyä yli 100 vuotta – , ja koska se uhkaa 
ekosysteemejä, myös kaloja ja sitä kautta ihmisten terveyttä, sen käyttöä ollaan rajoittamassa 
EU:ssa. OSPAR-komitea on sisällyttänyt trifluraliinin ensisijaisia toimia vaativien 
kemikaalien luetteloon. Trifluraliini on syytä yksilöidä vaaralliseksi prioriteettiaineeksi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 172
LIITE II

Liite X, 33 rivi (direktiivi 2000/60/EY)

Komission ehdotuksen teksti

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(33) 1582-09-8 216-428-8 trifluraliini

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(33) 1582-09-8 216-428-8 trifluraliini X

Or. en

Perustelu

Trifluraliini on luokiteltu PBT-aineeksi ja kielletty jo eräissä maissa. Aine kerääntyy erittäin 
voimakkaasti eläviin kudoksiin ja on erittäin myrkyllinen sekä mahdollisesti syöpää 
aiheuttava ja hormonitoimintaa häiritsevä. Trifluraliini olisi yksilöitävä vaaralliseksi 
prioriteettiaineeksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Klaß

Tarkistus 173
LIITE II

Liite X, 33 a rivi (uusi) (direktiivi 2000/60/EY)

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(33 a) 131-49-7 205-024-7 amidotritsoaatti



AM\631286FI.doc 109/135 PE 378.727v01-00

FI

Or. de

Perustelu

Kyseessä on röntgenvarjoaine, joka on vesiliukoinen ja jolla on suuri pysyvyys vesistöissä. 
Yhteisössä ei ole tähän mennessä laadittu ainetta koskevia hallintatoimenpiteitä. 
Amidotritsoaattia esiintyy merkittävinä pitoisuuksina muun muassa Reinissä, Tonavassa ja 
Elbessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 174
LIITE II

Liite X, 33 b rivi (uusi) (direktiivi 2000/60/EY)

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(33 b) 1066-51-9 -- AMPA (X)(*****)
(*****)Tätä prioriteettiainetta on tarkasteltava uudelleen sen yksilöimiseksi mahdollisesti 
"vaaralliseksi prioriteettiaineeksi". Komissio tekee parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen 
sen lopullisesta yksilöinnistä viimeistään 12 kuukauden kuluttua tämän luettelon 
hyväksymisestä. Tämä uudelleentarkastelu ei vaikuta direktiivin 2000/60/EY 16 artiklassa 
vahvistettuun hallintatoimia koskeviin komission ehdotuksiin liittyvään aikatauluun.

Or. fr

Perustelu

AMPA on glyfosaatti-torjunta-aineen tärkein metaboliitti, ja sitä tulee myös 
teollisuuslähteistä. Aineen vaaroista ei ole riittävästi tietoa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 175
LIITE II

Liite X, 33 c rivi (uusi) (direktiivi 2000/60/EY)

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(33 c) 25057-89-0 246-585-8 bentatsoni (X)(*****)

(*****)Tätä prioriteettiainetta on tarkasteltava uudelleen sen yksilöimiseksi mahdollisesti 
"vaaralliseksi prioriteettiaineeksi". Komissio tekee parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen sen 
lopullisesta yksilöinnistä viimeistään 12 kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta 
sanotun kuitenkaan vaikuttamatta direktiivin 2000/60/EY 16 artiklassa vahvistettuun 
hallintatoimia koskeviin komission ehdotuksiin liittyvään aikatauluun.

Or. en

Perustelu

Bentatsoni on yleisesti käytetty torjunta-aine, jota on tavattu merkittävinä pitoisuuksina 
pintavesissä. Bentatsoni on erittäin pysyvä aine. Se olisi lisättävä prioriteettiaineiden 
luetteloon. Komission olisi tehtävä lainsäädäntöehdotus sen määrittämiseksi, onko aine 
vaarallinen prioriteettiaine.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 176
LIITE II

Liite X, 33 d rivi (uusi) (direktiivi 2000/60/EY)

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(33 d) 25057-89-0 246-585-8 bentatsoni (X)(*****)
(*****)Tätä prioriteettiainetta on tarkasteltava uudelleen sen yksilöimiseksi mahdollisesti 
"vaaralliseksi prioriteettiaineeksi". Komissio tekee parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen 
sen lopullisesta yksilöinnistä viimeistään 12 kuukauden kuluttua tämän luettelon 
hyväksymisestä. Tämä uudelleentarkastelu ei vaikuta direktiivin 2000/60/EY 16 artiklassa 
vahvistettuun hallintatoimia koskeviin komission ehdotuksiin liittyvään aikatauluun.
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Or. fr

Perustelu

Bentatsoni on yleisesti käytetty torjunta-aine, jota on tavattu merkittävinä pitoisuuksina 
pintavesissä. Bentatsoni on erittäin pysyvä aine.

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 177
LIITE II

Liite X, 33 e rivi (uusi) (direktiivi 2000/60/EY)

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(33 e) 80-05-7 bisfenoli A (X)(*****)

(*****)Tätä prioriteettiainetta on tarkasteltava uudelleen sen yksilöimiseksi mahdollisesti 
"vaaralliseksi prioriteettiaineeksi". Komissio tekee parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen sen 
lopullisesta yksilöinnistä viimeistään 12 kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta 
sanotun kuitenkaan vaikuttamatta direktiivin 2000/60/EY 16 artiklassa vahvistettuun 
hallintatoimia koskeviin komission ehdotuksiin liittyvään aikatauluun.

Or. en

Perustelu

Bisfenoli A:ta on havaittu merkittävinä pitoisuuksina eri joissa, kuten Elbessä, Reinissä ja 
Tonavassa. On tärkeää toteuttaa EU:n laajuisia hallintatoimenpiteitä, joilla torjutaan 
pintavesiin joutuvia päästöjä ja -häviöitä. Bisfenoli A olisi lisättävä prioriteettiaineiden 
luetteloon. Koska bisfenoli A:n epäillään olevan hormonitoimintaa häiritsevä aine, komission 
olisi tehtävä lainsäädäntöehdotus sen määrittämiseksi, onko aine vaarallinen prioriteettiaine.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Klaß

Tarkistus 178
LIITE II

Liite X, 33 f rivi (uusi) (direktiivi 2000/60/EY)

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(33 f) 80-05-7 201-245-8 bisfenoli A

Or. de

Perustelu

Bisfenoli A:ta käytetään muun muassa epoksihartseissa (maalit, liimat). Sitä on jo vuosien 
ajan löytynyt suurina pitoisuuksina Elbestä, Reinistä ja Tonavasta. Bisfenoli A vaikuttaa 
hormonitoimintaan. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 179
LIITE II

Liite X, 33 g rivi (uusi) (direktiivi 2000/60/EY)

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(33 g) 92-88-6 202-200-5 4 4'-bifenoli X

Or. fr

Perustelu

4,4'-bifenolia käytetään kosmeettisissa auringonsuojatuotteissa ja desinfiointiaineissa. Se on 
huonosti biohajoava, se voi kerääntyä elävään kudokseen ja se on hormonitoimintaa 
häiritsevä aine. Siksi se olisi yksilöitävä vaaralliseksi prioriteettiaineeksi.



AM\631286FI.doc 113/135 PE 378.727v01-00

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 180
LIITE II

Liite X, 33 h rivi (uusi) (direktiivi 2000/60/EY)

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(33 h) 298-46-4 karbamatsepiini

Or. en

Perustelu

Karbamatsepiiniä käytetään vaikuttavana aineena epilepsialääkkeissä. Sitä on havaittu 
merkittävinä pitoisuuksina eri joissa, kuten Elbessä, Reinissä ja Tonavassa. Karbamatsepiini 
on hyvin vesiliukoinen ja pysyvä aine. On tärkeää toteuttaa EU:n laajuisia 
hallintatoimenpiteitä, joilla torjutaan pintavesiin joutuvia karbamatsepiinipäästöjä ja -
häviöitä. Aine olisi lisättävä prioriteettiaineiden luetteloon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Klaß

Tarkistus 181
LIITE II

Liite X, 33 i rivi (uusi) (direktiivi 2000/60/EY)

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(33 i) 298-46-4 06-062-7 karbamatsepiini

Or. de

Perustelu

Koko EU:n alueella käytettävää karbamatsepiini-lääkeainetta (epilepsialääke) on jo vuosien 
ajan löytynyt suurina pitoisuuksina Elbestä, Reinistä ja Tonavasta. Karbamatsepiinilla on 
hyvä vesiliukoisuus ja suuri pysyvyys. Yhteisössä ei ole tähän mennessä laadittu ainetta 
koskevia hallintatoimenpiteitä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 182
LIITE II

Liite X, 33 j rivi (uusi) (direktiivi 2000/60/EY)

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(33 j) 23593-75-1 245-764-8 klotrimatsoli X

Or. en

Perustelu

Klotrimatsoli on ihmis- ja eläinlääketieteessä käytetty fungisidi. Se on hormoneja jäljittelevä 
aine, josta aiheutuu vakava ympäristöriski. Koska se on hormonitoimintaa häiritsevä aine, se 
olisi vastaavaa aihetta huoleen antavana aineena yksilöitävä vaaralliseksi 
prioriteettiaineeksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 183
LIITE II

Liite X, 33 k rivi (uusi) (direktiivi 2000/60/EY)

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(33 k) 23593-75-1 245-764-8 klotrimatsoli X

Or. fr

Perustelu

Klotrimatsoli on ihmis- ja eläinlääketieteessä käytetty fungisidi. Se on hormoneja jäljittelevä 
aine, josta aiheutuu vakava ympäristöriski. OSPAR-komitea on sisällyttänyt klotrimatsolin 
ensisijaisia toimia vaativien kemikaalien luetteloon. Klotrimatsoli on syytä yksilöidä 
vaaralliseksi prioriteettiaineeksi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Henrik Lax ja Andres Tarand

Tarkistus 184
LIITE II

Liite X, 33 l rivi (uusi)

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(33 l) 84-74-2 201-557-4 dibutyyliftalaatti (DBP) X

Or. en

Perustelu

Dibutyyliftalaattia käytetään muovien pehmittimenä. Se on erittäin myrkyllinen vesieliöille, ja 
se on luokiteltu lisääntymismyrkyllisyysluokkaan 2. OSPAR-komitea on sisällyttänyt DBP:n 
ensisijaisia toimia vaativien kemikaalien luetteloon, ja aine on myös HELCOMin mukaan 
Itämeressä haitallisia vaikutuksia aiheuttava prioriteettiaine. Siksi sen käytöstä olisi 
luovuttava. Dibutyyliftalaatti on syytä yksilöidä vaaralliseksi prioriteettiaineeksi, jotta 
voidaan varmistaa sen päästöjen ja häviöiden loppuminen. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 185
LIITE II

Liite X, 33 m rivi (uusi) (direktiivi 2000/60/EY)

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(33 m) 15307-86-5 diklofenaakki

Or. en
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Perustelu

Diklofenaakkia käytetään vaikuttavana aineena reumalääkkeissä. Sitä on havaittu 
merkittävinä pitoisuuksina eri joissa, kuten Elbessä, Reinissä ja Tonavassa. Diklofenaakki on 
hyvin vesiliukoinen ja pysyvä aine. On tärkeää toteuttaa EU:n laajuisia hallintatoimenpiteitä, 
joilla torjutaan pintavesiin joutuvia päästöjä ja -häviöitä. Aine olisi lisättävä 
prioriteettiaineiden luetteloon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Klaß

Tarkistus 186
LIITE II

Liite X, 33 n rivi (uusi) (direktiivi 2000/60/EY)

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(33 n) 15307-86-5 239-348-5 diklofenaakki

Or. de

Perustelu

Koko EU:n alueella käytettävää diklofenaakki-lääkeainetta (reumalääke) on jo vuosien ajan
löytynyt suurina pitoisuuksina Elbestä, Reinistä ja Tonavasta. Diklofenaakilla on hyvä 
vesiliukoisuus ja suuri pysyvyys. Yhteisössä ei ole tähän mennessä laadittu ainetta koskevia 
hallintatoimenpiteitä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 187
LIITE II

Liite X, 33 o rivi (uusi) (direktiivi 2000/60/EY)

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(33 o) 115-32-2 204-082-0 dikofoli X
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Or. fr

Perustelu

Dikofoli on hedelmien käsittelyssä käytetty akarisidi, jolle EU asetti käyttörajoituksia jo 
vuonna 1979 (direktiivi 79/117/ETY). Päätös sen kieltämisestä kokonaan on tarkoitus tehdä 
2007, ja sen käyttö lakkaisi vuoteen 2010 mennessä. Dikofoli on neurotoksinen aine, ja sen 
epäillään häiritsevän hormonitoimintaa, mistä aiheutuu lisääntymisongelmia; lisäksi aine on 
myrkyllinen. Dikofoli on erittäin myrkyllistä vesieliöille, myös kaloille, kuten monni, 
isoaurinkoahven, paksupäämutu ja sateenkaarirautu, sekä eräille katkaravuille ja 
amerikanostereille. OSPAR-komitea on sisällyttänyt dikofolin ensisijaisia toimia vaativien 
kemikaalien luetteloon. Dikofoli on syytä yksilöidä vaaralliseksi prioriteettiaineeksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 188
LIITE II

Liite X, 33 p rivi (uusi) (direktiivi 2000/60/EY)

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(33 p) 115-32-2 204-082-0 dikofoli X

Or. en

Perustelu

Dikofoli on hedelmien käsittelyssä käytetty akarisidi, jolle EU asetti käyttörajoituksia jo 
vuonna 1979. Dikofoli on neurotoksinen aine, ja sen epäillään häiritsevän hormonitoimintaa, 
mistä aiheutuu lisääntymisongelmia; lisäksi aine on myrkyllinen. Dikofoli olisi vastaavaa 
aihetta huoleen antavana aineena yksilöitävä vaaralliseksi prioriteettiaineeksi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 189
LIITE II

Liite X, 33 q rivi (uusi) (direktiivi 2000/60/EY)

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(33 q) 67-43-6 200-652-8 DTPA (X)(*****)
(*****)Tätä prioriteettiainetta on tarkasteltava uudelleen sen yksilöimiseksi mahdollisesti 
"vaaralliseksi prioriteettiaineeksi". Komissio tekee parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen 
sen lopullisesta yksilöinnistä viimeistään 12 kuukauden kuluttua tämän luettelon 
hyväksymisestä. Tämä uudelleentarkastelu ei vaikuta direktiivin 2000/60/EY 16 artiklassa 
vahvistettuun hallintatoimia koskeviin komission ehdotuksiin liittyvään aikatauluun.

Or. fr

Perustelu

Tätä monimutkaista ainetta on mitattu jo vuosien ajan kaikista runsaasti teollisuuspäästöjä 
sisältävistä joista, kuten Rein ja Tonava. Aine on erittäin pysyvä ja huonosti biohajoava.
Yhteisössä ei ole toteutettu minkäänlaisia vähentämistoimia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 190
LIITE II

Liite X, 33 r rivi (uusi) (direktiivi 2000/60/EY)

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(33 r) 60-00-4 200-449-4 EDTA (X)(*****)

(*****)Tätä prioriteettiainetta on tarkasteltava uudelleen sen yksilöimiseksi mahdollisesti 
"vaaralliseksi prioriteettiaineeksi". Komissio tekee parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen 
sen lopullisesta yksilöinnistä viimeistään 12 kuukauden kuluttua tämän luettelon 
hyväksymisestä. Tämä uudelleentarkastelu ei vaikuta direktiivin 2000/60/EY 16 artiklassa 
vahvistettuun hallintatoimia koskeviin komission ehdotuksiin liittyvään aikatauluun.

Or. fr
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Perustelu

Tätä monimutkaista ainetta on mitattu jo vuosien ajan kaikista runsaasti teollisuuspäästöjä 
sisältävistä joista, kuten Rein ja Tonava. Aine on erittäin pysyvä ja huonosti biohajoava. 
Yhteisössä ei ole toteutettu minkäänlaisia vähentämistoimia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 191
LIITE II

Liite X, 33 s rivi (uusi) (direktiivi 2000/60/EY)

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(33 s) 637-92-3 211-309-7 ETBE (X)(*****)

(*****)Tätä prioriteettiainetta on tarkasteltava uudelleen sen yksilöimiseksi mahdollisesti 
"vaaralliseksi prioriteettiaineeksi". Komissio tekee parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen sen 
lopullisesta yksilöinnistä viimeistään 12 kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta 
sanotun kuitenkaan vaikuttamatta direktiivin 2000/60/EY 16 artiklassa vahvistettuun 
hallintatoimia koskeviin komission ehdotuksiin liittyvään aikatauluun.

Or. en

Perustelu

ETBE on polttoaineen lisäaine. Se on hyvin vesiliukoinen ja erittäin pysyvä aine. Se olisi 
lisättävä prioriteettiaineiden luetteloon. Komission olisi tehtävä lainsäädäntöehdotus sen 
määrittämiseksi, onko aine vaarallinen prioriteettiaine.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 192
LIITE II

Liite X, 33 t rivi (uusi) (direktiivi 2000/60/EY)

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi
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(33 t) 637-92-3 211-309-7 ETBE (X)(*****)
(*****)Tätä prioriteettiainetta on tarkasteltava uudelleen sen yksilöimiseksi mahdollisesti 
"vaaralliseksi prioriteettiaineeksi". Komissio tekee parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen 
sen lopullisesta yksilöinnistä viimeistään 12 kuukauden kuluttua tämän luettelon 
hyväksymisestä. Tämä uudelleentarkastelu ei vaikuta direktiivin 2000/60/EY 16 artiklassa 
vahvistettuun hallintatoimia koskeviin komission ehdotuksiin liittyvään aikatauluun.

Or. fr

Perustelu

ETBE on polttoaineen lisäaine. Yhdysvalloissa se käyttö on ollut osittain kiellettyä jo jonkin 
aikaa. Ongelma on ollut jo kauan tiedossa, koska aine on hyvin vesiliukoinen ja erittäin 
pysyvä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 193
LIITE II

Liite X, 33 u rivi (uusi) (direktiivi 2000/60/EY)

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(33 u) 57-12-5 vapaa syanidi

Or. en

Perustelu

Syanidi on erittäin myrkyllinen ja ympäristölle vaarallinen aine; se on myös erittäin 
myrkyllistä vesieliöille. Vesiliukoisia syanidisuoloja (natriumsyanidi) käytetään 
kaivostoiminnassa, erityisesti eräiden jäsenvaltioiden kulta-avolouhoksissa, joista huuhtoutuu 
syanidia. 

Vuonna 2000 eräästä Romanian Baia Maressa toimivasta kultakaivoksesta pääsi syanidia 
paikalliseen jokeen, mistä aiheutui yksi Euroopan pahimmista ympäristövahingoista Tisza- ja 
Tonavajokien alueella, ja lisäksi maailmalla tiedetään tapahtuneen muitakin onnettomuuksia.
Siksi natriumsyanidi olisi yksilöitävä prioriteettiaineeksi, jonka päästöt vesistöihin olisi 
estettävä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 194
LIITE II

Liite X, 33 v rivi (uusi) (direktiivi 2000/60/EY)

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(33v) 1071-83-6 213-997-4 glyfosaatti (X)(*****)
(*****)Tätä prioriteettiainetta on tarkasteltava uudelleen sen yksilöimiseksi mahdollisesti 
"vaaralliseksi prioriteettiaineeksi". Komissio tekee parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen 
sen lopullisesta yksilöinnistä viimeistään 12 kuukauden kuluttua tämän luettelon 
hyväksymisestä. Tämä uudelleentarkastelu ei vaikuta direktiivin 2000/60/EY 16 artiklassa 
vahvistettuun hallintatoimia koskeviin komission ehdotuksiin liittyvään aikatauluun.

Or. fr

Perustelu

Glyfosaatti on yleisesti käytetty rikkakasvien torjunta-aine, jota on tavattu merkittävinä 
pitoisuuksina pintavesissä. Aineen vaaroista ei ole riittävästi tietoa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 195
LIITE II

Liite X, 33 w rivi (uusi) (direktiivi 2000/60/EY)

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(33 w) 1222-05-5 214-946-9 HHCB X

Or. en

Perustelu

HHCB on synteettinen myski, jota käytetään edullisissa hajusteissa, joita tuotetaan EU:ssa yli 
1000 tonnia vuodessa. Se on huonosti biohajoava, se voi kerääntyä rasvakudokseen ja sen 
epäillään häiritsevän hormonitoimintaa. Siksi sen käytöstä olisi luovuttava.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Klaß

Tarkistus 196
LIITE II

Liite X, 33 x rivi (uusi) (direktiivi 2000/60/EY)

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(33 x) 60166-93-0 262-093-6 jopamidoli

Or. de

Perustelu

Kyseessä on röntgenvarjoaine, joka on hyvin vesiliukoinen ja jolla on suuri pysyvyys 
vesistöissä. Yhteisössä ei ole tähän mennessä laadittu ainetta koskevia hallintatoimenpiteitä. 
Jopamidolia esiintyy merkittävinä pitoisuuksina muun muassa Reinissä, Tonavassa ja 
Elbessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 197
LIITE II

Liite X, 33 y rivi (uusi) (direktiivi 2000/60/EY)

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(33 y) 7085-19-0 230-386-8 mekoproppi (MCPP) (X)(*****)

(*****)Tätä prioriteettiainetta on tarkasteltava uudelleen sen yksilöimiseksi mahdollisesti 
"vaaralliseksi prioriteettiaineeksi". Komissio tekee parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen sen 
lopullisesta yksilöinnistä viimeistään 12 kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta 
sanotun kuitenkaan vaikuttamatta direktiivin 2000/60/EY 16 artiklassa vahvistettuun 
hallintatoimia koskeviin komission ehdotuksiin liittyvään aikatauluun.

Or. en



AM\631286FI.doc 123/135 PE 378.727v01-00

FI

Perustelu

MCPP on yleisesti käytetty torjunta-aine, jota on tavattu merkittävinä pitoisuuksina 
pintavesissä. MCPP on erittäin pysyvä aine. Se olisi lisättävä prioriteettiaineiden luetteloon.
Komission olisi tehtävä lainsäädäntöehdotus sen määrittämiseksi, onko aine vaarallinen 
prioriteettiaine.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 198
LIITE II

Liite X, 33 z rivi (uusi) (direktiivi 2000/60/EY)

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(33z) 7085-19-0 230-386-8 mekoproppi (MCPP) (X)(*****)
(*****)Tätä prioriteettiainetta on tarkasteltava uudelleen sen yksilöimiseksi mahdollisesti 
"vaaralliseksi prioriteettiaineeksi". Komissio tekee parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen 
sen lopullisesta yksilöinnistä viimeistään 12 kuukauden kuluttua tämän luettelon 
hyväksymisestä. Tämä uudelleentarkastelu ei vaikuta direktiivin 2000/60/EY 16 artiklassa 
vahvistettuun hallintatoimia koskeviin komission ehdotuksiin liittyvään aikatauluun.

Or. fr

Perustelu

MCPP on yleisesti käytetty torjunta-aine, jota on tavattu merkittävinä pitoisuuksina 
pintavesissä. Se on erittäin pysyvä aine.

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 199
LIITE II

Liite X, 33 a a rivi (uusi) (direktiivi 2000/60/EY)

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(33 a a) 36861-47-9 253-242-6 4-metyylibentsylideenikamferi X
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Or. en

Perustelu

4-metyylibentsylideenikamferia käytetään kosmeettisissa auringonsuojatuotteissa. Se on 
huonosti biohajoava, se voi kerääntyä elävään kudokseen ja se on hormonitoimintaa 
häiritsevä aine. Siksi se olisi yksilöitävä vaaralliseksi prioriteettiaineeksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 200
LIITE II

Liite X, 33 a b rivi (uusi) (direktiivi 2000/60/EY)

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(33 a b) 36861-47-9 253-242-6 4-metyylibentsylideenikamferi X

Or. fr

Perustelu

4-metyylibentsylideenikamferia käytetään kosmeettisissa auringonsuojatuotteissa. Se on 
huonosti biohajoava, se voi kerääntyä elävään kudokseen ja se on hormonitoimintaa 
häiritsevä aine, joka viivästyttää puberteettia urosrotilla ja vaikuttaa haitallisesti toisen 
sukupolven lisääntymiselimiin. Siksi se olisi yksilöitävä vaaralliseksi prioriteettiaineeksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 201
LIITE II

Liite X, 33 a c rivi (uusi) (direktiivi 2000/60/EY)

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(33 a c) 81-14-1 201-328-9 myskiketoni X
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Or. en

Perustelu

Myskiketoni on kosmeettisissa tuotteissa käytettävä tuoksuaine. Se on huonosti biohajoava, se 
voi kerääntyä elävään kudokseen ja sen hajoamistuote on hormonitoimintaa häiritsevä aine.
Siksi sen käytöstä olisi luovuttava.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 202
LIITE II

Liite X, 33 a d rivi (uusi) (direktiivi 2000/60/EY)

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(33 a d) 81-15-2 201-329-4 myskiksyleeni X

Or. en

Perustelu

Myskiksyleeni on saippuoissa ja pesuaineissa käytettävä tuoksuaine. Se on huonosti 
biohajoava, se voi kerääntyä elävään kudokseen ja sen hajoamistuote on hormonitoimintaa 
häiritsevä aine. OSPAR-komitea on sisällyttänyt myskiksyleenin ensisijaisia toimia vaativien 
kemikaalien luetteloon, ja aine on myös HELCOMin mukaan Itämeressä haitallisia 
vaikutuksia aiheuttava prioriteettiaine. Siksi sen käytöstä olisi luovuttava.

Tarkistuksen esittäjä(t): Henrik Lax and Andres Tarand

Tarkistus 203
LIITE II

Liite X, 33 a e rivi (uusi) (direktiivi 2000/60/EY)

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(33 a e) 81-15-2 201-329-4 myskiksyleeni X
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Or. en

Perustelu

Myskiksyleeni on saippuoissa ja pesuaineissa käytettävä tuoksuaine. Se on huonosti 
biohajoava, se voi kerääntyä elävään kudokseen ja sen hajoamistuote on hormonitoimintaa 
häiritsevä aine. OSPAR-komitea on sisällyttänyt myskiksyleenin ensisijaisia toimia vaativien 
kemikaalien luetteloon, ja aine on myös HELCOMin mukaan Itämeressä haitallisia 
vaikutuksia aiheuttava prioriteettiaine. Siksi sen käytöstä olisi luovuttava.

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 204
LIITE II

Liite X, 33 a f rivi (uusi) (direktiivi 2000/60/EY)

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(33 a f) 1634-04-4 16-653-1 MTBE (X)(*****)

(*****)Tätä prioriteettiainetta on tarkasteltava uudelleen sen yksilöimiseksi mahdollisesti 
"vaaralliseksi prioriteettiaineeksi". Komissio tekee parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen sen 
lopullisesta yksilöinnistä viimeistään 12 kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta 
sanotun kuitenkaan vaikuttamatta direktiivin 2000/60/EY 16 artiklassa vahvistettuun 
hallintatoimia koskeviin komission ehdotuksiin liittyvään aikatauluun.

Or. en

Perustelu

MTBE on polttoaineen lisäaine. Se on hyvin vesiliukoinen ja erittäin pysyvä aine. Se olisi 
lisättävä prioriteettiaineiden luetteloon. Komission olisi tehtävä lainsäädäntöehdotus sen 
määrittämiseksi, onko aine vaarallinen prioriteettiaine.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 205
LIITE II

Liite X, 33 a g rivi (uusi) (direktiivi 2000/60/EY)

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(33 a g) 1634-04-4 16-653-1 MTBE (X)(*****)
(*****)Tätä prioriteettiainetta on tarkasteltava uudelleen sen yksilöimiseksi mahdollisesti 
"vaaralliseksi prioriteettiaineeksi". Komissio tekee parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen 
sen lopullisesta yksilöinnistä viimeistään 12 kuukauden kuluttua tämän luettelon 
hyväksymisestä. Tämä uudelleentarkastelu ei vaikuta direktiivin 2000/60/EY 16 artiklassa 
vahvistettuun hallintatoimia koskeviin komission ehdotuksiin liittyvään aikatauluun.

Or. fr

Perustelu

MTBE on polttoaineen lisäaine. Yhdysvalloissa se käyttö on ollut osittain kiellettyä jo jonkin 
aikaa. Ongelma on ollut jo kauan tiedossa, koska aine on hyvin vesiliukoinen ja erittäin 
pysyvä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Klaß

Tarkistus 206
LIITE II

Liite X, 33 a h rivi (uusi) (direktiivi 2000/60/EY)

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(33 a h) 81-04-9 201-317-9 naftaleeni-1,5-disulfonaatti

Or. de

Perustelu

Aine kuuluu orgaanisiin sulfonihappoihin, joita käytetään teollisuuskemian 
synteesiprosesseissa. Naftaleeni-1,5-sulfonihapolla on suuri pysyvyys, ja sitä on jo vuosien 
ajan löytynyt suurina pitoisuuksina Elbestä, Reinistä ja Tonavasta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 207
LIITE II

Liite X, 33 a i rivi (uusi) (direktiivi 2000/60/EY)

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(33 a i) 5466-77-3 226-775-7 oktyylimetoksisinnamaatti X

Or. en

Perustelu

Oktyylimetoksisinnamaattia käytetään kosmeettisissa auringonsuojatuotteissa, ja sitä 
tuotetaan Euroopassa suuria määriä, noin 5000 tonnia vuosittain. Se on huonosti biohajoava, 
se voi kerääntyä elävään kudokseen ja sen epäillään olevan hormonitoimintaa häiritsevä 
aine. Siksi se olisi yksilöitävä vaaralliseksi prioriteettiaineeksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 208
LIITE II

Liite X, 33 a j rivi (uusi) (direktiivi 2000/60/EY)

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(33 a j) 5466-77-3 226-775-7 oktyylimetoksisinnamaatti X

Or. fr

Perustelu

Oktyylimetoksisinnamaattia käytetään kosmeettisissa auringonsuojatuotteissa, ja sitä 
tuotetaan Euroopassa erittäin suuria määriä, noin 5 000 tonnia vuosittain. Se on huonosti 
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biohajoava, se voi kerääntyä elävään kudokseen ja sen epäillään olevan hormonitoimintaa 
häiritsevä aine, minkä vuoksi se olisi yksilöitävä vaaralliseksi prioriteettiaineeksi. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Avril Doyle

Tarkistus 209
LIITE II

Liite X, 33 a k rivi (uusi) (direktiivi 2000/60/EY)

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(33 a k) perfluoratut yhdisteet (PFC) X

1763-23-1 217-179-8 perfluoro-oktaanisulfonihappo 
(PFOS)

2795-39-3 220-527-1 kaliumsuola

29081-56-9 249-415-0 ammoniumsuola

29457-72-5 249-644-6 litiumsuola

70225-39-5 - dietanoliamiinisuola (DEA)

335-67-1 206-397-9 perfluoro-oktaanihappo (PFOA)

3825-26-1 223-320-4 perfluoro-oktaanihapon 
ammoniumsuola (APFO) 

Or. en

Perustelu

Kaikki PFC-ryhmän aineet hajoavat ympäristössä joko PFOS- tai PFOA-yhdisteiksi, jotka 
ovat pysyviä ja elävään kudokseen kertyviä sekä syöpää aiheuttavia aineita. PFOS- ja PFOA-
yhdisteet eivät itsessään hajoa edelleen. Vaikka PFOS-yhdisteiden teollisuuskäyttöä on 
hiljattain rajoitettu EU:ssa, kaikkia muita yhdisteitä käytetään edelleen. PFC:n pilaamien 
vesien puhdistaminen tulee hyvin kalliiksi. OSPAR-komitea on sisällyttänyt PFOS-yhdisteet 
ensisijaisia toimia vaativien kemikaalien luetteloon. Koko PFC-ryhmä on katsottava 
vesistöille vaarallisiksi prioriteettiaineiksi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Peter Liese

Tarkistus 210
LIITE II

Liite X, 33 a l rivi (uusi) (direktiivi 2000/60/EY)

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(33 a l) perfluoratut yhdisteet (PFC) X
1763-23-1 217-179-8 perfluoro-oktaanisulfonihappo 

(PFOS)

2795-39-3 220-527-1 kaliumsuola

29081-56-9 249-415-0 ammoniumsuola

29457-72-5 249-644-6 litiumsuola

70225-39-5 - dietanoliamiinisuola (DEA)

335-67-1 206-397-9 perfluoro-oktaanihappo (PFOA)

3825-26-1 223-320-4 perfluoro-oktaanihapon 
ammoniumsuola (APFO) 

Or. en

Perustelu

Kaikki PFC-ryhmän aineet hajoavat ympäristössä joko PFOS- tai PFOA-yhdisteiksi, jotka 
ovat pysyviä ja elävään kudokseen kertyviä sekä syöpää aiheuttavia aineita. PFOS- ja PFOA-
yhdisteet eivät itsessään hajoa (edelleen). Vaikka PFOS-yhdisteiden teollisuuskäyttöä on 
hiljattain rajoitettu EU:ssa, kaikkia muita yhdisteitä käytetään edelleen. PFC:n pilaamien 
vesien puhdistaminen tulee hyvin kalliiksi. OSPAR-komitea on sisällyttänyt PFOS-yhdisteet 
ensisijaisia toimia vaativien kemikaalien luetteloon. Koko ryhmä on katsottava vesistöille 
vaarallisiksi prioriteettiaineiksi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 211
LIITE II

Liite X, 33 a m rivi (uusi) (direktiivi 2000/60/EY)

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(33 a m) ei sovelleta ei sovelleta perfluoro-oktaanisulfonaatit X

Or. en

Perustelu

Terveys- ja ympäristöriskejä käsittelevän komission tiedekomitean (SCHER) mukaan 
perfluoro-oktaanisulfonaatit (PFOS) ovat erittäin pysyviä, helposti kudoksiin kertyviä ja 
myrkyllisiä aineita. Vaikka useimmista käyttötavoista on tarkoitus luopua vuonna 2008, jotkut 
erittäin ongelmalliset käyttötavat ovat vielä luvallisia (kromaus). Suuria määriä aineita on 
myöskin varastoissa (erityisesti palontorjuntavaahdot), ja niiden käytölle on myönnetty 42 
kuukauden siirtymäaika. Pintavesien suojelemiseksi on tärkeää luokitella PFOS-aineet
vaarallisiksi prioriteettiaineiksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 212
LIITE II

Liite X, 33 a n rivi (uusi) (direktiivi 2000/60/EY)

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(33 a n) ei sovelleta ei sovelleta perfluoro-oktaanihappo ja sen 
yhdisteet

X

Or. en

Perustelu

Perfluoro-oktaanihapolla (PFOA) ja sen yhdisteillä oletetaan olevan samanlainen 
riskiprofiili kuin PFOS-aineilla (erittäin pysyviä, helposti elävään kudokseen kertyviä, 
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myrkyllisiä). PFOA on jo pilannut merkittävästi pintavesiä. Pintavesien suojelemiseksi on 
tärkeää luokitella PFOA-aineet vaarallisiksi prioriteettiaineiksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 213
LIITE II

Liite X, 33 a o rivi (uusi) (direktiivi 2000/60/EY)

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(33 a o) 1763-23-1 217-179-8 PFOS X

Or. fr

Perustelu

PFOS (perfluoro-oktaanisulfonaatit) ovat pysyviä ja kudoksiin kertyviä karsinogeenisiä 
aineita, joiden teollisuuskäyttöä on hiljattain rajoitettu EU:ssa. Niiden pilaaman veden ja sitä 
kautta liejun, maaperän ja jälleen veden puhdistaminen tulee hyvin kalliiksi. OSPAR-komitea 
on sisällyttänyt ne ensisijaisia toimia vaativien kemikaalien luetteloon. PFOS-aineet on syytä 
yksilöidä vaarallisiksi prioriteettiaineiksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 214
LIITE II

Liite X, 33 a p rivi (uusi) (direktiivi 2000/60/EY)

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(33 a p) 124495-18-7 -- kinoksifeeni (5,7-dikloori-4-(p-
fluorifenoksi)kinoliini)

X

Or. en
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Perustelu

Kinoksifeeni on fungisidi, jota käytetään laajamittaisessa tuotannossa lyhyessä 
vuoroviljelyssä. Se täyttää pysyvien orgaanisten yhdisteiden kriteerit. Siksi kinoksifeeni olisi 
yksilöitävä vaaralliseksi prioriteettiaineeksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 215
LIITE II

Liite X, 33 a q rivi (uusi) (direktiivi 2000/60/EY)

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(33 a q) 124495-18-7 -- kinoksifeeni (5,7-dikloori-4-(p-
fluorifenoksi)kinoliini)

X

Or. fr

Perustelu

Kinoksifeeni on fungisidi, jota käytetään laajamittaisessa tuotannossa lyhyessä 
vuoroviljelyssä. Se täyttää pysyvien orgaanisten yhdisteiden kriteerit, mutta on hyväksytty 
EU:n markkinoille ilman tieteellisiä perusteita tehdyllä poliittisella päätöksellä. Koska 
kinoksifeenillä on pysyvien orgaanisten yhdisteiden ominaisuuksia, se on syytä yksilöidä 
vaaralliseksi prioriteettiaineeksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken

Tarkistus 216
LIITE II

Liite X, 33 a r rivi (uusi) (direktiivi 2000/60/EY)

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(33 a r) 79-94-7 201-236-9 tetrabromibisfenoli A (TBBP-A) X
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Or. en

Perustelu

TBBP-A on teollisuuskemikaali, jolla on hormoneja jäljitteleviä ominaisuuksia. Koska se on 
hormonitoimintaa häiritsevä aine, se olisi vastaavaa aihetta huoleen antavana aineena 
yksilöitävä vaaralliseksi prioriteettiaineeksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 217
LIITE II

Liite X, 33 a s rivi (uusi) (direktiivi 2000/60/EY)

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(33 a s) 79-94-7 201-236-9 tetrabromibisfenoli A (TBBP-A) X

Or. fr

Perustelu

TBBP-A on teollisuuskemikaali, jolla on hormoneja jäljitteleviä ominaisuuksia, minkä vuoksi 
se muodostaa suuren riskin kaloille, ihmisten terveydelle ja ympäristölle. OSPAR-komitea on 
sisällyttänyt sen ensisijaisia toimia vaativien kemikaalien luetteloon. TBBP-A on syytä 
yksilöidä vaaralliseksi prioriteettiaineeksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

TarFkistus 218
LIITE II

Liite X, 33 a t rivi (uusi) (direktiivi 2000/60/EY)

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity 
vaaralliseksi 
prioriteetti-
aineeksi

(33 a t) 21145-77-7 244-240-6 AHTN X
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Or. en

Perustelu

AHTN on synteettinen myski, jota käytetään edullisissa hajusteissa. Se on huonosti 
biohajoava, se voi kerääntyä rasvakudokseen ja sen epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.
Siksi sen käytöstä olisi luovuttava.


