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OIKAISU
toisessa käsittelyssä 17. kesäkuuta 2008 vahvistettuun

Euroopan parlamentin kantaan

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/.../EY antamiseksi 
ympäristönlaatunormeista vesipolitiikan alalla sekä direktiivien 82/176/ETY, 83/513/ETY, 

84/156/ETY, 84/491/ETY, 86/280/ETY ja 2000/60/EY muuttamisesta

P6_TA-PROV(2008)0283
(11486/3/2007 – C6 0055/2008 – 2006/0129(COD))

_____________________________________________________________________

Oikaistaan työjärjestyksen 204 a artiklan mukaisesti edellä mainittu kanta seuraavasti:

1. Lisätään artikla seuraavasti:

"8 a artikla
Komiteamenettely

1. Komissiota avustaa direktiivin 2008/60/EY 21 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu komitea.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen 
huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetyksi määräajaksi vahvistetaan 
kolme kuukautta.

3. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa 
ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.
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2. Oikaistaan viittaukset komiteamenettelyyn seuraavasti:

a. Korvataan 3 artiklan 5 kohta seuraavasti:

"5. Tämän direktiivin liitteessä I olevan B osan 3 kohtaa voidaan muuttaa tämän direktiivin 
8 a artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen."

b. Korvataan 4 artiklan 4 kohta seuraavasti:

"4. Tekniset suuntaviivat sekoittumisvyöhykkeiden määrittämiseksi annetaan tämän 
direktiivin 8 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen."

c. Korvataan 5 artiklan 6 kohta seuraavasti:

"6. Tekniset suuntaviivat selvitysten laatimiseksi annetaan tämän direktiivin 8 a artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen."

d. Korvataan liitteessä I olevan B osan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

"Direktiivin 2000/60/EY liitteessä V olevan 1.3.4 kohdan mukaisesti jäsenvaltiot voivat 
kuitenkin ottaa käyttöön tilastollisia menetelmiä, kuten prosenttipisteisiin perustuvan 
laskentamenetelmän, jotta suurimman sallitun pitoisuuden ympäristönlaatunormin 
noudattamiselle voidaan määritellä hyväksyttävä luotettavuuden ja tarkkuustaso. Jos 
jäsenvaltiot ottavat käyttöön tällaisia tilastollisia menetelmiä, niissä on noudatettava 
tämän direktiivin 8 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen 
vahvistettuja yksityiskohtaisia sääntöjä."

3. Liitteessä I olevan B osan 1 kohdan toinen alakohta kuuluu seuraavasti:

"Aritmeettisen keskiarvon laskentatavan, käytettävän analyysimenetelmän ja silloin, kun 
ei ole käytettävissä asianmukaista analyysimenetelmää, joka täyttäisi 
vähimmäissuoritusperusteet, ympäristönlaatunormin soveltamistavan on oltava 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY mukaisten kemikaalien 
seurantaa ja analyysien tuloksia koskevien teknisten tarkennusten hyväksymiseksi 
annettujen täytäntöönpanosäädösten mukaisia."
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