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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ympäristölaatunormeista 
vesipolitiikan alalla sekä direktiivin 2000/60/EY muuttamisesta (KOM(2006)0397 –
C6-0243/2006 – 2006/0129(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2006)0397)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 175 artiklan 1 
kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C6-0243/2006),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, maatalouden ja 
maaseudun kehittämisen valiokunnan ja kalatalousvaliokunnan lausunnot (A6-0000/2006),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 1 kappale

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.

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. 
Pilaantuminen olisi ensisijaisesti 
tunnistettava ja siihen olisi puututtava 

  
1 Ei vielä julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
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pilaantumisen lähteellä sekä 
taloudellisesti ja ympäristön kannalta 
mahdollisimman tehokkaasti.

Perustelu

Tämä johdanto-osan kappale muistuttaa vesipolitiikasta annetun puitedirektiivin johdanto-
osan 11 kappaletta, jossa käsitellään tarvetta valvoa pilaantumista sen lähteellä 
ympäristönlaatunormien avulla. Tämän periaatteen soveltamisessa olisi noudatettava 
vesipolitiikasta annetun puitedirektiivin 4 artiklaa.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

(22 a) Perustamissopimuksen 174 artiklan 
mukaisesti ja kuten direktiivissä 
2000/60/EY vahvistetaan, yhteisö ottaa 
ympäristöpolitiikkaansa valmistellessaan 
huomioon käytettävissä olevat tieteelliset 
ja tekniset tiedot, yhteisön eri alueiden 
ympäristöolosuhteet, yhteisön 
taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen 
kokonaisuutena ja yhteisön eri alueiden 
tasapainoisen kehityksen sekä toimien 
toteuttamisesta tai toteuttamatta 
jättämisestä mahdollisesti aiheutuvat 
hyödyt ja kustannukset.

Perustelu

On hyödyllistä korostaa paitsi sitä, että paikalliset olosuhteet eroavat toisistaan veden 
kemiallisen tilan osalta, myös sitä, että normien ja valvontatoimien on perustuttava uusimpiin 
tieteellisiin ja teknisiin tietoihin. (Puitedirektiivin johdanto-osan 11 kappale).

Tarkistus 3
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.

Perustelu

Tässä säännöksessä muistutetaan, että vesipolitiikasta annettu puitedirektiivi muodostaa 
prioriteettiaineita koskevan direktiivin perustan.
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Tarkistus 4
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. Pintavesimuodostumien asianmukaisen 
kemiallisen tilan saavuttamiseksi 
direktiivin 2000/60/EY 
4 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaisesti jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kyseisten 
pintavesimuodostumien koostumus 
noudattaa liitteen I osassa A vahvistettuja 
vuosikeskiarvoina ja sallittuina 
enimmäispitoisuuksina ilmaistuja 
prioriteettiaineiden 
ympäristönlaatunormeja sekä liitteen I 
osassa B esitettyjä pilaavien aineiden 
ympäristönlaatunormeja.

Perustelu

Direktiiviehdotuksen tavoitteena on määrittää pintavesien asianmukaista kemiallista tilaa 
koskevat normit. Kuitenkin ehdotuksessa sen nykyisessä muodossa määritellään (kaikkia 
pintavesiä eikä niinkään pintavesimuodostumia) koskevia tavoitteita, jotka eivät sisälly 
puitedirektiiviin. Tällä tarkistuksella pyritään näin ollen varmistamaan yhdenmukaisuus 
puitedirektiivin 4 artiklan kanssa. 

Tarkistus 5
2 artiklan 3 kohdan ensimmäisen kappaleen johdanto-osa

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 heksaklooribentseenin, 
heksaklooributadieenin ja elohopean 
pitoisuudet eivät ylity kalojen, nilviäisten, 
äyriäisten tai muiden eliöiden kudoksissa 
(märkäpainossa):

Perustelu

On vältettävä vaatimasta jäsenvaltioita ryhtymään erityyppisiä eliöitä koskeviin toimiin.

Tarkistus 6
2 artiklan 3 kohdan toinen kappale

Jotta voitaisiin seurata sitä, että Jotta voitaisiin seurata sitä, että 
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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.

ensimmäisessä alakohdassa lueteltujen 
aineiden ympäristönlaatunormeja 
noudatetaan, jäsenvaltioiden on joko 
otettava käyttöön vesien osalta tiukempi 
normi, jolla korvataan liitteen I osassa A 
mainittu normi, tai ne voivat asettaa
lisänormin eliöstöä varten.

Perustelu

On vältettävä moninkertaistamasta eri jäsenvaltioissa sovellettavien veden laatua koskevien 
standardien kirjoa (mikä olisi ristiriidassa tämän direktiivin tueksi esitettyjen perustelujen 
kanssa). 

Tarkistus 7
2 artiklan 4 kohdan 1 a ja 1 b alakohta (uusi)

Komissio tarkastelee uusinta tieteellistä 
tietoa ja teknistä edistystä vesiympäristön 
PAH-yhdisteiden (polyaromaattisten 
hiilivetyjen) osalta ja ryhtyy 
valmistelemaan eliöiden, ei siis veden, 
sisältämiä PAH-yhdisteitä koskevien 
ympäristönlaatunormien määrittämistä.
Vuoteen 2011 mennessä komissio antaa 
ehdotuksen ympäristönlaatunormien 
tarkistamisesta PAH-yhdisteiden osalta.

Perustelu

Ensisijaisena tavoitteena pitäisi olla tarkistetun ehdotuksen antaminen eliöitä koskevien 
ympäristönlaatunormien määrittämisestä, ja on komission asia ryhtyä tällaista tarkistusta 
valmisteleviin toimiin.  

Kun otetaan huomioon, että puitedirektiivissä jäsenvaltiot velvoitetaan noudattamaan siinä 
asetettuja velvoitteita vuoteen 2015 mennessä, komission olisi vuoteen 2011 mennessä 
annettava PAH-yhdisteisiin liittyvä ehdotus, jossa vettä koskevat ympäristönlaatunormit 
korvataan eliöitä koskevilla ympäristönlaatunormeilla. 

Tarkistus 8
2 artiklan 5 kohta
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5. Komissio voi määrittää tämän 
direktiivin liitteen I osassa C olevan 3 
kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut 
pakolliset laskentamenetelmät direktiivin 
2000/60/EY 21 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

5. Johdonmukaisen ja yhdenmukaisen 
laskentamenetelmän aikaansaamiseksi 
komission on määritettävä tämän 
direktiivin liitteen I osassa C olevan 3 
kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut 
pakolliset menetelmät direktiivin 
2000/60/EY 21 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Perustelu

Alalla saadut käytännön kokemukset ovat osoittaneet, että kun analyysi- ja 
näytteenottomenettelyjä ei suoriteta normien mukaisesti, tuloksia ei voida asianmukaisesti 
vertailla eikä soveltaa.  Nykyisin ei ole asianmukaisia ja standardoituja keinoja tiettyjen 
aineiden valvomiseen. 

Tarkistus 9
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 tarkasteltava 
uudelleen direktiivin 2000/60/EY 11 
artiklan 3 kohdan g alakohdassa 
tarkoitettua ennalta tapahtuvaa sääntelyä, 
jotta voitaisiin vähitellen pienentää kutakin 
1 kohdassa tarkoitettua ylitysten 
siirtymäaluetta, joka on määritetty 
sellaisessa vesimuodostumassa, johon 
prioriteettiaineiden päästöt vaikuttavat.

Perustelu

Ei vaikuta asianmukaiselta, että kyseisessä vesipolitiikkaa koskevassa direktiivissä käsitellään 
sitä, mitä IPPC-lupien olisi katettava.

Tarkistus 10
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. Komission on direktiivin 2000/60/EY 21 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen vahvistettava menetelmä, jota 
jäsenvaltiot käyttävät ylitysten 
siirtymäalueiden määrittämiseen.
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Perustelu

Kun menettelyjä ei toteuteta yhdenmukaisesti, asianmukainen vertailu ei ole mahdollista, ja 
tämä saattaa vääristää kilpailua. 

Tarkistus 11
3 artiklan 5 a kohta (uusi)

5 a. Satama-alueiden osalta komission on 
määriteltävä menetelmät, joilla 
jäsenvaltiot arvioivat 
ympäristönlaatunormien toteutumista 
vuosikeskiarvoina mitattuna.

Perustelu

Myös satama-alueita koskevaa erityiskysymystä on käsiteltävä. Satama-alueilla kiellettyjä 
aineita muodostuu paljon ruoppauksen takia. Tähän nimenomaiseen tilanteeseen on siis 
tarpeen vastata asianmukaisesti.

Tarkistus 12
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 alkulähteistä (sekä 
piste- että hajakuormituslähteistä) ja 
pilaavien aineiden päästöistä ja häviöistä 
kunkin alueellaan sijaitsevan vesipiirin tai 
sen osan osalta.

Perustelu

Ilmaisu ”alkulähteet” on lisätty siksi, ettei puhdistamoiden katsota olevan prioriteettiaineiden 
lähteitä. Puhdistamot eivät tuota prioriteettiaineita eikä niitä myöskään ole luotu 
prioriteettiaineiden hävittämiseen.  Selvityksen olisi siis koskettava ”alkulähteitä”, joissa 
aineet ovat syntyneet ennen kuin ne ovat päätyneet kaupunkien jätehuoltoverkostoon 
kuuluviin puhdistamoihin. Selvityksessä ei myöskään pitäisi tarkastella ainoastaan 
pilaantumista aiheuttavia pistelähteitä vaan myös hajakuormituslähteitä.
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Tarkistus 13
4 artiklan 6 kohta

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

6. Komission on direktiivin 2000/60/EY 21 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen määritettävä menetelmä, jota 
jäsenvaltiot käyttävät selvitysten 
laatimiseen.

Perustelu

Kun analyysi- ja näytteenottomenettelyjä ei suoriteta yhdenmukaisesti, tuloksia ei voi 
asianmukaisesti vertailla eikä soveltaa.

Tarkistus 14
4 a artikla (uusi)

4 a artikla
Keinoja prioriteettiaineiden aiheuttaman 
pilaantumisen vähentämiseksi
1. Direktiivin 2000/60/EY 
4 artiklan 1 kohdan a iv alakohdassa 
tarkoitettujen prioriteettiaineiden 
aiheuttaman pilaantumisen vähentämistä 
koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi 
jäsenvaltiot valvovat, että tämän 
direktiivin 11 artiklan mukaisesti 
laaditussa toimenpideohjelmassa otetaan 
huomioon myös pilaantumista aiheuttavia 
piste- ja hajakuormituslähteitä koskevat 
valvontatoimet sekä tässä direktiivissä 
määritellyt ympäristönlaatunormit.
Näissä toimissa olisi otettava huomioon, 
että luonnontilassa esiintyvien aineiden 
tai luonnollisten prosessien tuloksena 
syntyvien aineiden osalta on mahdotonta 
pysäyttää tai lakkauttaa asteittain kaikki 
mahdolliset pilaantumisen lähteet. 
2. Jäsenvaltiot valvovat, että 1 kohdassa 
tarkoitetut toimet ovat taloudellisesti 
kestäviä ja teknisesti toteutettavissa.
3. Jäsenvaltioiden on erityisesti otettava 
huomioon sovellettavassa yhteisön 
lainsäädännössä määritellyt nykyiset 
toimet.
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4. Tarpeen tullen 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 
torjumiseksi, jotta direktiivin 2000/60/EY 
4 artiklan tavoitteet saavutettaisiin. 
Tarvittaessa komissio ehdottaa 
asianmukaisia yhteisön tason toimia.

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.

Jäsenvaltioiden hyväksymien toimien on perustuttava riskien ja kustannusten kannalta 
tehokkaaseen lähestymistapaan, ja on luotava väline, jolla voidaan mitata määrällisesti 
luonnollisissa prosesseissa esiintyvien tai niistä aiheutuvien aineiden päästöt. 

Tarkistus 15
4 b artikla (uusi)

4 b artikla
Kolmansista maista peräisin olevat 

pilaavat aineet
Komissio antaa viimeistään vuoden 
kuluessa tämän direktiivin 
voimaantulosta parlamentille ja 
neuvostolle kolmansista maista peräisin 
olevia pilaavia aineita koskevan 
kertomuksen. Kyseisen kertomuksen 
perusteella parlamentti ja neuvosto 
kehottavat tarvittaessa komissiota 
antamaan ehdotuksia.

Perustelu

Komission on käsiteltävä kysymystä kolmansista maista peräisin olevista pilaavista aineista.



PR\631233FI.doc 13/16 PE 378.719v01-00
FIEELANCEKÄÄNNÖS

FI

Tarkistus 16
Liite I, liitteen ja osan A otsikot

LIITE I PRIORITEETTIAINEIDEN 
SEKÄ TIETTYJEN MUIDEN 
PILAAVIEN AINEIDEN 
YMPÄRISTÖNLAATUNORMIT

LIITE I PRIORITEETTIAINEIDEN 
YMPÄRISTÖNLAATUNORMIT

OSA A: Prioriteettiaineiden
ympäristönlaatunormit (EQS) pintavesissä

Ympäristönlaatunormit (EQS) pintavesissä

Perustelu

Ei ole perusteltua erottaa prioriteettiaineita muista pilaavista aineista. On loogista esittää 
kaikki nämä aineet yhdessä taulukossa.

Tarkistus 17
Liite I, osa B, otsikko

OSA B: Muiden pilaavien aineiden 
ympäristönlaatunormit (EQS)

Poistetaan.

Perustelu

Mikäli tarkistus 16 hyväksytään, kaikki pilaavat aineet luokitellaan liitteen 1 osaan A niin, 
että prioriteettiaineita ja muita pilaavia aineita ei eritellä. Näin ollen osan B otsikkoa ei 
tarvita. 

Tarkistus 18
Liite I, C osa, 3 kohta, 2 kappale

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.

Kun metallien luonnolliset 
taustapitoisuudet ovat mitattavissa, ne 
lisätään ympäristönlaatunormin arvoon. 
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.
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Perustelu

Luonnollinen pitoisuustaso voi vaikuttaa merkittävällä tavalla yhdenmukaisuuteen suhteessa 
ympäristönlaatunormeihin myös silloin, kun luonnollinen pitoisuusluku sinänsä on 
ympäristönlaatunormia pienempi. Jäsenvaltiot voivat ottaa tämän huomioon. 

(Perustelun loppuosa ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 19
Liite II

Liite X, taulukko, rivit 33 a–33 i (uusi)

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

(33 a) ei sovelleta xxx-xxx-x kokonais-DDT1 X

(33 b) 50-29-3 200-024-3 para-para-DDT X
(33 c) 309-00-2 206-215-8 aldriini X
(33 d) 60-57-1 200-484-5 dieldriini X
(33 e) 72-20-8 200-775-7 endriini X
(33 f) 465-73-6 207-366-2 isodriini X
(33 g) 56-23-5 200-262-8 hiilitetrakloridi X
(33 h) 127-18-4 204-825-9 Tetrakloorietyleeni X
(33 i) 79-01-6 201-167-4 trikloorieteeni X

Kokonais-DDT on isomeerien 1,1,1-trikloori-2, 2-bis (p-kloorifenyyli)etaanin (CAS-numero 50-29-3), 1,1,1-
trikloori-2 ( o -kloorifenyyli)-2-( p -kloorifenyyli) etaanin (CAS-numero 789-02-6), 1,1-dikloori-2,2 bis ( p -
kloorifenyyli) etyleenin (CAS-numero 72-55-9) ja 1,1-dikloori-2,2 bis ( p -kloorifenyyli) etaanin (CAS-numero 
72-54-8) summa.
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PERUSTELUT

Tämä direktiivi perustuu velvoitteeseen, josta säädetään yhteisön vesipolitiikan puitteista 
annetussa direktiivissä. 

Kyseisen puitedirektiivin 16 artiklassa luetellaan useita komissiolle suunnattuja ehdotuksia 
koskevia velvoitteita. Niihin kuuluisivat erityiset toimenpiteet sellaisten yksittäisten pilaavien 
aineiden tai aineryhmien aiheuttaman veden pilaantumisen ehkäisemiseksi, joista 
vesiympäristölle tai vesiympäristön välityksellä aiheutuva riski on merkittävä. Lisäksi 
ehdotetaan vaarallisia prioriteettiaineita sisältävän luettelon laatimista sekä prioriteettiaineiden 
pitoisuuksiin pintavedessä, sedimentissä tai eliöstössä sovellettavien laatunormien 
vahvistamista.

Kyseisillä ympäristönlaatunormeilla tarkoitetaan vedessä, sedimentissä tai eliöstössä 
havaittavia tiettyjen pilaavien aineiden tai aineryhmien pitoisuuslukuja, joita ei saa ylittää 
ihmisten terveyden tai ympäristön suojelemiseksi. (Puitedirektiivin 2 artiklan 35 kohta). 
Direktiiviehdotuksessa määritellään 41 erityyppistä torjunta-ainetta, raskasmetallia sekä 
muuta vaarallista kemiallista ainetta koskevat pintaveden pitoisuusrajat. Kyse on aineista, 
jotka muodostavat erityisen riskin vesien eläimistölle ja kasvistolle sekä ihmisten terveydelle. 
Komissio vahvistaa, että laatiessaan ehdotusta se harkitsi pitkään mahdollisuutta ottaa 
käyttöön prioriteettiaineita koskevia erityisiä EU:n tason valvontatoimia. Komission mukaan 
vaikutustenarviointi kuitenkin osoitti, että tällaiset toimet eivät tällä hetkellä ole oikeutettuja 
ottaen huomioon, että yhteisössä on olemassa tai suunnitteilla monia päästöjen vähentämiseen 
käytettäviä välineitä.

On syytä selkiyttää näiden kahden direktiivin välistä yhteyttä ja poistaa niistä epäselvyydet. 
Erityisesti on syytä arvioida tavoitteita ja niiden saavuttamiseksi ehdotettuja toimia suhteessa 
puitedirektiivissä lueteltuihin velvoitteisiin sekä arvioida niiden tarkoituksenmukaisuutta. 

Tämän osalta on syytä korostaa, että tarkasteltavana oleva johdannaisdirektiivi on osa 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jolla pyritään estämään tiettyjen prioriteettiaineiksi 
luokiteltujen aineiden leviäminen pintavedessä. Kyseisen direktiiviehdotuksen tavoitteena ei 
siis ole asettaa kriteereitä, jotka koskisivat veden juomakelpoisuutta. 
Komissio ei ole ehdottanut päästöjen valvomista koskevia toimia, koska se katsoo, että tästä 
asiasta on jo olemassa eri välineitä (REACH, IPPC jne.) On kuitenkin varmistettava, että 
nämä toimet eivät ole ristiriidassa keskenään tai päällekkäisiä, ja ennen kaikkea on 
varmistettava, että minkäänlaiset teollisuus- tai muiden päästöjen tai vuotojen aiheuttajat eivät 
jää direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Samalla on kuitenkin pidettävä mielessä 
erityistilanteet, joissa tietyn aineen esiintymiseen on historiallinen tai luonnollinen syy. 

Tämän asiakirjan tarkoitus on vastata paitsi edellä mainittuihin kysymyksiin myös 
hajakuormitusta koskevaan kysymykseen. 
On lisäksi syytä huomauttaa, että komission olisi laadittava yhteisiä menetelmiä, joilla 
varmistettaisiin asianmukainen suojataso ja vältettäisiin kilpailun vääristyminen. 

Komission ehdotuksessa prioriteettiaineet erotettiin muista pilaavista aineista. Tämä erottelu 
aiheuttaa vain sekaannusta, joten olisi viisainta yhdistää kahdeksan ”muuta pilaavaa ainetta” 
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prioriteettiaineiden luetteloon ja jopa luokitella kyseiset aineet vaarallisiksi prioriteettiaineiksi, 
kun otetaan huomioon niille ominaiset vaikutukset.

Myös satama-alueita koskevaa erityiskysymystä on käsiteltävä. Satama-alueilla kiellettyjä 
aineita muodostuu paljon ruoppauksen takia, ja tähän nimenomaiseen tilanteeseen on tarpeen 
vastata asianmukaisesti.

Komission olisi syytä tarkastella kolmansista maista peräisin olevien pilaavien aineiden 
tilannetta.

Lopuksi on todettava, että tietyistä asioista olisi keskusteltava. Jotkut tämän mietinnön 
laatimisvaiheeseen osallistuneista neuvottelukumppaneista ilmaisivat hämmästyksensä siitä, 
että tietyt ympäristölaatunormit eivät vastanneet CIRCA-työkalun (Communication and 
Information Resource Centre Adminstrator) kautta saataville asetetuissa asiakirjoissa kuvattua 
menetelmää. Näin ollen seuraavien aineiden tekninen käsittely on välttämätön: bentseeni, 
kadmium, heksaklooribentseeni, heksaklooributadieeni, elohopea, nikkeli, lyijy ja 
polyaromaattiset hiilivedyt. Näistä keskusteluista on käynyt ilmi erityisesti se, että suhteessa 
ympäristönlaatunormeihin on erimielisyyttä elohopean 0,05 µg/kg. L-1 suuruisesta 
pitoisuudesta 20 μg/kg, jonka osalta ei oteta huomioon metyylielohopeasta ja kadmiumin 0,2 
µg/kg.L-1 pitoisuudesta aiheutuvaa sekundaarista myrkytystä. Mitä tulee 
saasteonnettomuuksiin, tässä direktiivissä tarkoitettujen poikkeusten on oltava yhdenmukaisia 
vesipolitiikasta annetun puitedirektiivin kanssa, ja näin ollen komission on selvennettävä tätä 
kysymystä.


