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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 tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. 
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. 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

neuvoston 20 päivänä joulukuuta 2007 vahvistamasta yhteisestä kannasta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 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
(11486/3/2007 – C6-0055/2008 – 2006/0129(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (11486/3/2007 – C6-0055/2008),

– ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan1 komission ehdotuksesta 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0397),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 62 artiklan,

– ottaa huomioon [ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan] suosituksen toiseen käsittelyyn (A6-0000/2008),

1. hyväksyy yhteisen kannan sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(1 a) EY:n perustamissopimuksen 
174 artiklan mukaisesti yhteisön 
ympäristöpolitiikka perustuu ennalta 
varautumisen periaatteelle sekä 
periaatteille, joiden mukaan ennalta 
ehkäiseviin toimiin olisi ryhdyttävä, 
ympäristövahingot olisi torjuttava 
ensisijaisesti niiden lähteellä ja 

                                               
1 22.5.2007 hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0190.
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saastuttajan olisi maksettava.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus palauttaa Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tekemän tarkistuksen 
2.

Tarkistus 2

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(5) Vuoden 2000 jälkeen on annettu useita 
yhteisön säädöksiä, joissa säädetään 
direktiivin 2000/60/EY 16 artiklan 
mukaisista päästöjen hallintatoimista 
yksittäisten prioriteettiaineiden osalta. 
Lisäksi monet 
ympäristönsuojelutoimenpiteet kuuluvat 
muiden voimassa olevien yhteisön 
säädösten soveltamisalaan. Sen vuoksi olisi 
pantava ensisijaisesti täytäntöön voimassa 
olevat säädökset ja tarkistettava niitä sen 
sijaan, että säädetään uusista 
hallintatoimista.

(5) Vuoden 2000 jälkeen on annettu useita 
yhteisön säädöksiä, joissa säädetään 
direktiivin 2000/60/EY 16 artiklan 
mukaisista pilaantumisen torjuntatoimista
yksittäisten prioriteettiaineiden osalta. 
Lisäksi monet 
ympäristönsuojelutoimenpiteet kuuluvat 
muiden voimassa olevien yhteisön 
säädösten soveltamisalaan. Sen vuoksi olisi 
pantava ensisijaisesti lyhyellä aikavälillä
täytäntöön voimassa olevat säädökset ja 
tarkistettava niitä sen sijaan, että säädetään 
uusista toimista, jotka saattavat olla 
päällekkäisiä jo toteutettavien toimien 
kanssa. Kun jäsenvaltioiden direktiivin 
2000/60/EY 13 artiklan mukaisesti 
laatimat vesipiirin 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 mainitun 
direktiivin mukaisia erityistoimia. Jos 
ympäristönlaatunormien noudattaminen 
on mahdollista vain käyttörajoitusten tai 
yksittäisten aineiden kieltämisen avulla, 
on sovellettava yhteisön nykyisiä 
säädöksiä tai annettava uusia säädöksiä, 
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erityisesti kemikaalien rekisteröinnistä, 
arvioinnista, lupamenettelyistä ja 
rajoituksista (REACH), Euroopan 
kemikaaliviraston perustamisesta, 
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 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006
nojalla1.
1 EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus palauttaa Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tekemän tarkistuksen 
5.

Tarkistus 3

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(5 a) Direktiivi 2000/60/EY sisältää 11 
artiklan 4 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.

Or. fr
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Perustelu

Tarkistus palauttaa Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tekemän tarkistuksen
6.

Tarkistus 4

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(6) Direktiivin 2000/60/EY 16 artiklassa 
tarkoitetun piste- ja hajakuormituslähteistä 
peräisin olevien prioriteettiaineiden 
päästöjen hallinnan osalta olisi 
kustannustehokkuuden ja 
oikeasuhteisuuden kannalta suotavaa,
että jäsenvaltiot muun voimassa olevan 
yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanon 
lisäksi sisällyttävät tarvittaessa, direktiivin 
2000/60/EY 10 artiklan mukaisesti,
asianmukaisia hallintatoimia kullekin 
vesipiirille mainitun direktiivin 11 artiklan 
mukaisesti laadittaviin 
toimenpideohjelmiin.

(6) Direktiivin 2000/60/EY 16 artiklan 
6 ja 8 kohdassa tarkoitetun piste- ja 
hajakuormituslähteistä peräisin olevien 
prioriteettiaineiden päästöjen hallinnan 
osalta jäsenvaltioiden olisi muun voimassa 
olevan yhteisön lainsäädännön 
täytäntöönpanon lisäksi sisällytettävä 
tarvittaessa, direktiivin 2000/60/EY 10
artiklan mukaisesti, asianmukaisia 
hallintatoimia kullekin vesipiirille 
direktiivin 2000/60/EY 11 artiklan 
mukaisesti laadittaviin 
toimenpideohjelmiin, tarvittaessa 
soveltamalla ympäristön pilaantumisen 
ehkäisemisen ja vähentämisen 
yhtenäistämiseksi 15 päivänä 
tammikuuta 2008 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2008/1/EY 10 artiklan säännöksiä1. 
Sisämarkkinoiden tasapuolisten 
kilpailuolosuhteiden säilyttämiseksi 
prioriteettiaineiden pistekuormituslähteitä 
koskevien hallintatoimenpiteiden 
vahvistamisessa on noudatettava aina 
direktiivin 2008/1/EY 2 artiklan 
12 kohdassa vahvistettua parhaan 
käytettävissä olevan tekniikan periaatetta.
1 EUVL L 24, 29.1.2008, s. 8.

Or. fr
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Perustelu

Tarkistus palauttaa Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tekemän tarkistuksen 
7.

Tarkistus 5

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(7) 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 osalta jäsenvaltioiden olisi pantava 
täytäntöön tarvittavat toimenpiteet, 
tavoitteena niiden päästöjen ja häviöiden 
lopettaminen kerralla tai vaiheittain. Eräät 
aineet ovat olleet arvioitavina, ja ne olisi 
luokiteltava. Komission olisi jatkettava 
prioriteettiaineiden luettelon tarkistamista 
direktiivin 2000/60/EY 16 artiklassa 
säädetyn aikataulun mukaisesti ja 
asetettava aineet tärkeysjärjestykseen 
toimia varten sovituin perustein, jotka 
osoittavat vesiympäristölle tai 
vesiympäristön välityksellä aiheutuvan 
riskin, ja tehtävä tarvittavat ehdotukset.

(7) 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. Eräät aineet ovat olleet 
arvioitavina, ja ne olisi luokiteltava. 
Prioriteettiaineiden luetteloon olisi 
lisättävä uusia aineita direktiivin 
2000/60/EY tavoitteiden saavuttamiseksi.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus palauttaa osittain Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tekemän 
tarkistuksen 10.
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Tarkistus 6

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(7 a) Komission on direktiivin 2000/60/EY 
16 artiklan 4 kohdan mukaisesti
tarkistettava prioriteettiaineiden luettelo
vähintään joka neljäs vuosi ja asetettava 
etusijalle aineet, joihin saatetaan 
kohdistaa toimenpiteitä sen mukaan, 
aiheuttavatko aineet riskin 
vesiympäristölle tai veden välityksellä,
sekä esitettävä tarvittaessa ehdotuksia.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus palauttaa osittain Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tekemän 
tarkistuksen 71.

Tarkistus 7

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(7 b) Asetuksessa (EY) N:o 1907/2006 
säädetään tarkistamisesta, jotta voidaan 
arvioida hitaasti hajoavien, eliöstöön 
kertyvien ja myrkyllisten aineiden 
yksilöintiperusteiden asianmukaisuus. 
Komission olisi tarkistettava direktiivin 
2000/60/EY liite X vastaavasti heti kun 
asetukseen (EY) N:o 1907/2006 sisältyvät 
perusteet on muutettu.

Or. fr
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Perustelu

Tarkistus palauttaa Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tekemän tarkistuksen 
18 (//79).

Tarkistus 8

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(15) Päästöjen pistelähteiden 
läheisyydessä päästöissä olevat pilaavien 
aineiden pitoisuudet ovat yleensä 
korkeampia kuin pitoisuudet 
ympäröivässä vedessä. Tämän vuoksi
jäsenvaltioiden olisi voitava hyödyntää 
sekoittumisvyöhykkeitä siinä määrin kuin 
tämä ei estä sitä, että muu osa 
pintavesimuodostumasta on 
asianmukaisten ympäristönlaatunormien 
mukainen. Sekoittumisvyöhykkeiden 
laajuus olisi rajattava päästölähteiden 
läheisyyteen ja sen olisi oltava 
oikeasuhteinen.

poistetaan

Or. fr

Perustelu

Kyseinen johdanto-osan kappale ei vastaa Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä 
ajamaa käsitystä ylityksen siirtymäalueesta. 

Tarkistus 9

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 22 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(22) Perusteet hitaasti hajoavien, 
eliöstöön kertyvien ja myrkyllisten 
aineiden sekä direktiivissä 2000/60/EY 
tarkoitettujen muiden aineiden, jotka 
antavat aihetta huoleen, erityisesti erittäin 

poistetaan
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hitaasti hajoavien ja eliöstöön erittäin 
paljon kertyvien aineiden, yksilöimiselle 
sisältyvät riskinarviointia koskevaan 
tekniseen ohjeasiakirjaan, jolla tuetaan 
neuvoston direktiivin 67/548/ETY 
mukaisesti ilmoitettujen aineiden ihmisille 
ja ympäristölle aiheuttamien vaarojen 
arviointiperiaatteiden vahvistamisesta 20 
päivänä heinäkuuta 1993 annetun 
komission direktiivin 93/67/ETY, 
olemassa olevien aineiden ihmisille ja 
ympäristölle aiheuttamien riskien 
arviointia koskevien periaatteiden 
vahvistamisesta neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 793/93 mukaisesti 28 päivänä 
kesäkuuta 1994 annetun komission 
asetuksen (EY) N:o 1488/942 ja 
biosidituotteiden markkinoille 
saattamisesta 16 päivänä helmikuuta 
1998 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 98/8/EY
täytäntöönpanoa. Yhteisön säädösten 
yhdenmukaisuuden varmistamiseksi olisi 
sovellettava ainoastaan näitä perusteita 
aineisiin, joita tarkastellaan päätöksen 
N:o 2455/2001/EY mukaisesti, ja 
direktiivin 2000/60/EY liite X olisi 
korvattava vastaavasti.

Or. fr

Perustelu

Tämä on Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymien tarkistusten 
mukaista.

Tarkistus 10

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(27 a ) EY:n perustamissopimuksen 
174 artiklan mukaisesti ja kuten 
direktiivissä 2000/60/EY vahvistetaan, 
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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.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus palauttaa Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tekemän tarkistuksen
19.

Tarkistus 11

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Tässä direktiivissä asetetaan 
prioriteettiaineiden ja tiettyjen muiden 
pilaavien aineiden
ympäristönlaatunormit direktiivin 
2000/60/EY 16 artiklan mukaisesti, 
tavoitteena pintaveden hyvän
kemiallisen tilan saavuttaminen 
direktiivin 2000/60/EY 4 artiklan 
säännösten ja tavoitteiden
mukaisesti. 

Tässä direktiivissä vahvistetaan toimet 
veden pilaantumisen rajoittamiseksi sekä
prioriteettiaineiden 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 
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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 mukaisesti.
Tässä direktiivissä asetettuja tavoitteita on 
pidettävä direktiivin 2000/60/EY 
4 artiklassa tarkoitettuina tavoitteina.

Komissio esittää direktiivin 2000/60/EY 
21 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
sääntelymenettelyn mukaisesti vuoteen 
2020 mennessä Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle kertomuksen siitä, kuinka 
tämän direktiivin täytäntöönpanossa on 
onnistuttu.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus palauttaa Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tekemän tarkistuksen 
20.

Tarkistus 12

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
3 artikla – 1 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1. Tämän direktiivin 1 artiklan ja
direktiivin 2000/60/EY 4 artiklan
mukaisesti jäsenvaltioiden on sovellettava 
tämän direktiivin liitteessä I olevassa A 
osassa vahvistettuja 
ympäristönlaatunormeja 
pintavesimuodostumiin.

1. Pintavesimuodostumien hyvän 
kemiallisen tilan saavuttamiseksi 
direktiivin 2000/60/EY 4 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan mukaisesti jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että kyseisten 
pintavesimuodostumien, sedimentin ja 
eliöstön koostumus noudattaa liitteen I 
osassa A vahvistettuja prioriteettiaineiden 
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Jäsenvaltioiden on sovellettava 
ympäristönlaatunormeja 
pintavesimuodostumiin liitteessä I 
olevassa B osassa säädettyjen vaatimusten 
mukaisesti.

ympäristönlaatunormeja sekä liitteen I 
osassa B vahvistettuja pilaavien aineiden 
ympäristönlaatunormeja.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus palauttaa Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tekemän tarkistuksen 
21.

Tarkistus 13

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
3 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

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 2008/1/EY 17 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun tietojen 
vaihtamisen tulokset.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus palauttaa Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tekemän tarkistuksen 
22.
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Tarkistus 14

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
3 artikla – 1 kohta –1 b alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Jäsenvaltioiden on parannettava 
tuntemusta ja tietoja, joita on 
käytettävissä prioriteettiaineiden lähteistä 
ja pilaantumistavoista, jotta voidaan 
yksilöidä kohdennetut ja tehokkaat 
valvontavaihtoehdot.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus palauttaa Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tekemän tarkistuksen 
23.

Tarkistus 15

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

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

Or. fr

Perustelu

Tarkistus palauttaa Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tekemän tarkistuksen 
24.
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Tarkistus 16

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
3 artikla – 2 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat päättää soveltaa 
sedimenttejä ja/tai eliöstöjä koskevia 
ympäristönlaatunormeja tiettyihin 
pintavesijaotteluryhmiin liitteessä I 
olevassa A osassa säädettyjen 
ympäristönlaatunormien sijaan. Tätä 
vaihtoehtoa soveltavien jäsenvaltioiden 
on:

2. Jäsenvaltioiden on valvottava liitteen I 
osissa A ja B lueteltujen aineiden 
pitoisuuksia sedimentissä ja eliöstössä 
direktiivin 2000/60/EY 8 artiklan 
mukaisesti.

a) sovellettava elohopeaan ja 
elohopeayhdisteisiin 
ympäristönlaatunormia 20 Bg/kg ja/tai 
heksaklooribentseeniin 
ympäristönlaatunormia 10 Bg/kg ja/tai 
heksaklooributadieeniin 
ympäristönlaatunormia 55 Bg/kg kudosta 
(tuorepainoa) kohti, valiten kaloista, 
nilviäisistä, äyriäisistä ja muista eliöistä 
sopivimman indikaattorin;

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

a) 10 µg/kg heksaklooribentseenin osalta, 

b) 55 µg/kg heksaklooributadieenin 
osalta, 

c) 20 µg/kg metyylielohopean osalta.

b) vahvistettava ja sovellettava erikseen 
määriteltyihin aineisiin sedimenttiä ja/tai 
eliöstöä koskevia 
ympäristönlaatunormeja, jotka ovat muita 
kuin a alakohdassa mainitut 
ympäristönlaatunormit. Tällaisten 
ympäristönlaatunormien on tarjottava 
vähintään samantasoinen suoja kuin 
liitteessä I olevassa A osassa säädetyt 
vettä koskevat ympäristönlaatunormit;

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.

c) määritettävä a ja b alakohdassa 
mainittujen aineiden osalta 
seurantatiheys eliöstössä ja/tai 
sedimentissä. Seuranta toteutetaan 
kuitenkin vähintään kerran vuodessa, 
jollei muu aikaväli ole teknisen 
tietämyksen ja asiantuntija-arvioiden 
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johdosta perusteltu; ja
d) ilmoitettava komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille direktiivin 2000/60/EY 21 
artiklassa tarkoitetun komitean 
välityksellä kyseessä olevat aineet, joille 
on vahvistettu ympäristönlaatunormit b 
alakohdan mukaisesti, syyt ja perusteet 
kyseisen menettelytavan käytölle, 
vahvistetut vaihtoehtoiset 
ympäristönlaatunormit ja niiden 
määrittelyssä käytetyt tiedot ja 
menetelmät, pintavesijaotteluryhmät, 
joihin niitä sovellettaisiin sekä 
suunniteltu seurantatiheys ja sen 
perustelut.
Komissio liittää edellä d alakohdassa ja 
liitteessä I olevan A osan viii alaviitteessä 
tarkoitetuista ilmoituksista laaditun 
yhteenvedon direktiivin 2000/60/EY 18 
artiklan mukaisesti julkaistuihin 
kertomuksiin.

Or. fr

Perustelu

Tämä vastaa Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä esittämää kantaa.

Tarkistus 17

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
3 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

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

Or. fr
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Perustelu

Tarkistus palauttaa Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tekemän tarkistuksen 
27.

Tarkistus 18

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
3 artikla – 3 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on järjestettävä 
direktiivin 2000/60/EY 8 artiklan 
mukaisesti suoritettavan veden tilan 
seurannan perusteella niiden liitteessä I 
olevassa A osassa lueteltujen
prioriteettiaineiden pitoisuuksien 
pitkäaikaisten muutossuuntien 
analysointi, joita yleensä kerääntyy 
sedimenttiin ja/tai eliöstöön (kiinnittäen 
erityistä huomiota aineisiin nro 2, 5, 6,7, 
12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28 ja 30). 
Jollei direktiivin 2000/60/EY 4 artiklasta 
muuta johdu, jäsenvaltioiden on 
toteutettava toimenpiteitä, joiden 
tavoitteena on varmistaa, että tällaiset 
pitoisuudet sedimentissä ja/tai 
asiaankuuluvassa eliöstössä eivät nouse 
merkittävästi.
Jäsenvaltioiden on määritettävä 
seurantatiheys sedimentissä ja/tai 
eliöstössä niin, että saadaan riittävästi 
tietoja luotettavaa pitkän aikavälin 
analyysiä varten. Seuranta olisi 
ohjeellisesti toteutettava kolmen vuoden 
välein, jollei muu aikaväli ole teknisen 
tietämyksen ja asiantuntija-arvioiden 
johdosta perusteltu.

poistetaan

Or. frPerustelu

Tämä on Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä omaksuman kannan mukaista.
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Tarkistus 19

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
3 artikla – 4 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

4. Komissio tarkastelee teknistä ja 
tieteellistä kehitystä, mukaan luettuina 
direktiivin 2000/60/EY 16 artiklan 2 
kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen 
riskinarviointien päätelmät ja asetuksen 
(EY) N:o 1907/2006 119 artiklan 
mukaisesti julkisesti saataville saatetut 
tiedot aineiden rekisteröinnistä, ja 
ehdottaa tarvittaessa tämän direktiivin 
liitteessä I olevassa A osassa säädettyjen 
ympäristönlaatunormien tarkistamista 
EY:n perustamissopimuksen 
251 artiklassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen ja direktiivin 2000/60/EY 
16 artiklan 4 kohdassa säädetyn 
aikataulun mukaisesti.

4. Komissio tarkastelee järjestelmällisesti 
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, sekä kerääntyviä tai pysyviä 
aineita, ja ehdottaa vähintään joka neljäs 
vuosi tämän direktiivin liitteen I osassa A 
säädettyjen ympäristönlaatunormien 
tarkistamista.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus palauttaa Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tekemän tarkistuksen 
29.

Tarkistus 20

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
3 artikla – 5 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

5. Tämän direktiivin liitteessä I olevan B 
osan 3 kohtaa voidaan muuttaa päätöksen 
N:o 1999/468/EY 5 a artiklassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

5. Johdonmukaisen ja yhdenmukaisen 
laskentamenetelmän aikaansaamiseksi 
komissio määrittää ainakin niiden 
asioiden osalta, jotka on mainittu tämän 
direktiivin liitteen I osassa B olevan 
3 kohdan toisessa alakohdassa, pakolliset 
menetelmät direktiivin 2000/60/EY 
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21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
sääntelymenettelyä noudattaen ja 
...*mennessä .
* Kahden vuoden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulosta.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus palauttaa Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tekemän tarkistuksen 
30.

Tarkistus 21

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
3 artikla – 5 a kohta (uusi) 

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

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

Or. fr

Perustelu

Tarkistus palauttaa Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tekemän tarkistuksen 
32.

Tarkistus 22

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
4 artikla - otsikko

Neuvoston kanta Tarkistus

Sekoittumisvyöhykkeet Ylitysten siirtymäalue
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Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella muutetaan neuvoston esittämää uutta nimitystä.

Tarkistus 23

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
4 artikla – 1 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat nimetä
päästölähteiden läheisyydessä sijaitsevia 
sekoittumisvyöhykkeitä. Yhden tai 
useamman pilaavan aineen pitoisuudet 
voivat tällaisilla sekoittumisvyöhykkeillä 
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 ylittävät alhaisen virtaaman 
aikana kyseisiä aineita koskevat 
ympäristönlaatunormit sikäli kun ne eivät 
vaikuta siihen, että muu osa 
pintavesimuodostumasta on kyseisten 
normien mukainen.

Jäsenvaltioiden on sisällytettävä 
toimintasuunnitelma kunkin ylitysten 
siirtymäalueen laajuuden ja voimassaolon 
vähentämiseksi direktiivin 2000/60/EY 
13 artiklassa tarkoitettujen vesipiirin 
hoitosuunnitelmien mukaisesti 
asianmukaisiin 
ympäristönlaatunormeihin yltämiseksi 
viimeistään vuoteen 2018 mennessä.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus palauttaa Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tekemän tarkistuksen 
35.
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Tarkistus 24

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
4 artikla – 2 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden, jotka nimeävät 
sekoittumisvyöhykkeitä, on sisällytettävä 
kuvaus sovelletuista lähestymistavoista ja 
menetelmistä tällaisten vyöhykkeiden 
määrittämiseksi direktiivin 2000/60/EY 13 
artiklan mukaisesti laadittuihin vesipiirien 
hoitosuunnitelmiin.

2. Jäsenvaltioiden on sisällytettävä kuvaus 
kunkin alueen rajaamisesta direktiivin 
2000/60/EY 13 artiklassa tarkoitettuihin 
vesipiirien hoitosuunnitelmiin..

Or. fr

Perustelu

Tämä on Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä omaksuman kannan mukaista.

Tarkistus 25

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

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

Or. fr

Perustelu

Tarkistus palauttaa Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tekemän tarkistuksen 
36.
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Tarkistus 26

Neuvoston yhteinen kanta– muutossäädös
4 artikla – 3 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

3. Sekoittumisvyöhykkeitä nimeävien
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tällaisten vyöhykkeiden laajuus:

3. Jäsenvaltioiden on kussakin 
tapauksessa rajattava ne päästölähteiden 
läheisyydessä sijaitsevien 
pintavesimuodostumien osat, jotka 
luokitellaan ylitysten siirtymäalueeksi, 
ottaen huomioon tähän vaikuttavat 
yhteisön lainsäädännön säännökset.

a) rajataan päästölähteiden 
läheisyyteen;

b) on oikeassa suhteessa 
päästölähteen kohdalla esiintyvien 
pilaavien aineiden pitoisuuksiin ja 
pilaavien aineiden päästöjä koskeviin 
edellytyksiin, jotka sisältyvät direktiivin 
2000/60/EY 11 artiklan 3 kohdan g 
alakohdassa ja muussa asiaan liittyvässä 
yhteisön lainsäädännössä tarkoitettuun 
ennalta tapahtuvaan sääntelyyn, kuten
ennalta annettaviin lupiin, sovellettavan 
parhaan käytettävissä olevan tekniikan ja 
direktiivin 2000/60/EY 10 artiklan 
mukaisesti, erityisesti sen jälkeen, kun 
nämä ennalta tapahtuvat sääntelyt on 
arvioitu uudelleen.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus palauttaa Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tekemän tarkistuksen 
35.
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Tarkistus 27

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

3 a. 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.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus palauttaa Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tekemän tarkistuksen 
35.

Tarkistus 28

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
4 artikla – 3 b kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

3 b. Komissio vahvistaa direktiivin 
2000/60/EY 21 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua sääntelymenettelyä 
noudattaen menetelmän, jota jäsenvaltiot 
käyttävät ylitysten siirtymäalueiden 
määrittämiseen.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus palauttaa Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tekemän tarkistuksen 
35.
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Tarkistus 29

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
4 a artikla (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

4 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) tämän direktiivin 6 artiklan mukaisesti 
toteutettujen tutkimusten tulokset;
b) aineita koskevat tavoitteet, myös 
määrät ja massataseet;
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 olevan yhteisön 
lainsäädännön lisäksi noudatettavat 
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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. fr

Perustelu

Tarkistus palauttaa Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tekemän tarkistuksen 
37.

Tarkistus 30

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
5 artikla – 1 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on direktiivin 
2000/60/EY 5 ja 8 artiklan ja asetuksen 
(EY) N:o 166/2006 mukaisesti kerättyjä 
tietoja käyttäen laadittava selvitys kaikkien 
tämän direktiivin liitteessä I olevassa A 
osassa lueteltujen prioriteettiaineiden ja 
pilaavien aineiden päästöistä ja häviöistä 
kunkin alueellaan sijaitsevan vesipiirin tai 
vesipiirin 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 sekä 
tarvittaessa kartat kaikkien liitteessä II tai 
liitteen I osissa A ja B lueteltujen 
prioriteettiaineiden alkulähteistä (sekä 
piste- että hajakuormituslähteistä) ja 
pilaavien aineiden päästöistä ja häviöistä 
kunkin alueellaan sijaitsevan vesipiirin tai 
vesipiirin osan osalta, aineiden 
sedimentissä ja eliöstössä esiintyvät 
pitoisuudet mukaan luettuina.
Jäsenvaltioiden on sisällytettävä 
selvitykseen kaikki toteutetut liitteen I 
osassa A lueteltuja prioriteettiaineita 
koskevat päästöjenhallintatoimet.
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Sedimentistä laivaliikenteen, ruoppauksen 
tai luonnonilmiöiden seurauksena 
vapautuvia prioriteettiaineita ja pilaavia 
aineita ei katsota häviöiksi.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus palauttaa Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tekemät tarkistukset 38 
ja 67.

Tarkistus 31

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
5 a artikla (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

5 a artikla
Keinot 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 
jäsenvaltiot valvovat, että mainitun 
direktiivin 11 artiklan mukaisesti 
laaditussa toimenpideohjelmassa otetaan
huomioon myös pilaantumista aiheuttavia 
piste- ja hajakuormituslähteitä koskevat 
valvontatoimet sekä mainitussa 
direktiivissä määritellyt 
ympäristönlaatunormit.
2. Jäsenvaltioiden on määriteltävä, onko 
nykyisten toimien toteuttamista tarpeen 
tarkistaa tai onko tarpeen ottaa käyttöön 
uusia toimia prioriteettiaineiden ja 
vaarallisten prioriteettiaineiden 
aiheuttaman saastumisen vähentämiseksi 
ja hallitsemiseksi direktiivin 2000/60/EY 
4 ja 12 artiklan perusteella ja näissä 
artikloissa vahvistettujen tavoitteiden 
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saavuttamiseksi. Silloin, kun kyseiset 
toimet voidaan parhaiten toteuttaa 
yhteisön tasolla, komissio ehdottaa 
asianmukaisia yhteisön tason toimia.
3. 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 ehdottaa, 
mukauttaa tai käynnistää yhteisön toimia.
4. Komissio ehdottaa direktiivin 
2000/60/EY 16 artiklan 8 kohdan 
mukaisesti parhaisiin käytettävissä oleviin 
tekniikoihin ja ympäristökäytänteisiin 
perustuvia päästöjenseurantatekniikoita, 
joita jäsenvaltioiden on noudatettava 
kaikkien pistekuormituslähteiden 
tapauksessa.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus palauttaa Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tekemän tarkistuksen 
45.

Tarkistus 32

Neuvoston yhteinen kanta – muutos
5 b artikla (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

5 b artikla
Kolmansista maista peräisin olevat 

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

Or. fr

Perustelu

Tarkistus palauttaa Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tekemän tarkistuksen 
47.

Tarkistus 33

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
6 artikla

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

6 artikla poistetaan
Valtioiden rajat ylittävä vesien 

pilaantuminen
1. Jäsenvaltio ei riko tämän direktiivin 
mukaisia velvoitteitaan 
ympäristönlaatunormien ylittymisen 
seurauksena, jos se voi osoittaa, että:
a) ylittyminen johtui pilaavien aineiden 
lähteestä, joka oli sen kansallisen 
lainkäyttövallan ulkopuolella;
b) se ei tällaisen valtioiden rajat ylittävän 
pilaantumisen vuoksi voinut toteuttaa 
tehokkaita toimenpiteitä asiaa koskevien 
ympäristönlaatunormien täyttämiseksi; ja
c) se oli soveltanut direktiivin 2000/60/EY 
3 artiklassa säädettyjä 
yhteensovittamisjärjestelyjä ja käyttänyt 
tarpeen mukaan hyväkseen kyseisen 
direktiivin 4 artiklan 4, 5 ja 6 kohdan 
säännöksiä sellaisten vesimuodostumien 
osalta, joissa esiintyy valtioiden rajat 
ylittävää pilaantumista.
2. Jäsenvaltioiden on käytettävä 
direktiivin 2000/60/EY 12 artiklassa 
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säädettyä järjestelyä tarvittavien tietojen 
toimittamiseksi komissiolle tämän artiklan 
1 kohdassa mainituissa tilanteissa ja 
toimitettava yhteenveto rajat ylittävän 
pilaantumisen osalta toteutetuista
toimenpiteistä asiaa koskevassa vesipiirin 
hoitosuunnitelmassa direktiivin 
2000/60/EY 15 artiklan 1 kohdassa 
säädettyjen raportointivaatimusten 
mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Tämä on Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymien tarkistusten 
mukaista.

Tarkistus 34

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
7 artikla

Position commune du Conseil Tarkistus

7 artikla poistetaan
Tarkistaminen

Komissio tarkastelee tarvetta toteuttaa 
erityisiä yhteisön laajuisia lisätoimia, 
kuten päästöjen hallintaa, käyttämällä 
arviointiperustanaan jäsenvaltioiden 
selvityksiä, mukaan luettuina direktiivin 
2000/60/EY 12 artiklan mukaiset 
selvitykset ja erityisesti ne, joissa 
tarkastellaan myös valtioiden rajat 
ylittävää vesien pilaantumista. Komissio 
tiedottaa päätelmistään Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle direktiivin 
2000/60/EY 18 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti laadittavassa kertomuksessa ja 
tekee siinä yhteydessä tarvittaessa 
asiaankuuluvia ehdotuksia.

Or. fr
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Perustelu

Tämä on Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymien tarkistusten 
mukaista.

Tarkistus 35

Liite II
Direktiivi 2000/60/EY
Liite X - taulukko – rivi 1

Neuvoston yhteinen kanta

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

(1) 15972-60-8 240-110-8 Alakloori

Parlamentin tarkistus

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

(1) 15972-60-8 240-110-8 Alakloori X

Or. fr

Perustelu

Tarkistus palauttaa Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tekemän tarkistuksen 
53..
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Tarkistus 36

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Liite II
Direktiivi 2000/60/EY
Liite X - taulukko – rivi 3

Neuvoston yhteinen kanta

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

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

Parlamentin tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Tarkistus palauttaa Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tekemän tarkistuksen 
54.

Tarkistus 37

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Liite II
Direktiivi 2000/60/EY
Liite X - taulukko – rivi 13

Neuvoston yhteinen kanta

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

(13) 330-54-1 206-354-4 Diuroni
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Parlamentin tarkistus

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

(13) 330-54-1 206-354-4 Diuroni X

Or. fr

Perustelu

Tarkistus palauttaa Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tekemän tarkistuksen 
56.

Tarkistus 38

Neuvoston yhteinen kanta– muutossäädös
Liite II
Direktiivi 2000/60/EY
Liite X - taulukko – rivi 20

Neuvoston yhteinen kanta

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. fr

Perustelu

Tarkistus palauttaa Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tekemän tarkistuksen 
57.



PR\711755FI.doc 35/42 PE402.794v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Tarkistus 39

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Liite II
Direktiivi 2000/60/EY
Liite X - taulukko – rivi 22

Neuvoston yhteinen kanta

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

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

Parlamentin tarkistus

Numero CAS-numero Numero EU-
numero

Prioriteettiaineen nimi Yksilöity
vaaralliseksi
prioriteetti-
aineeksi

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

Or. fr

Perustelu

Tarkistus palauttaa Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tekemän tarkistuksen 
58.

Tarkistus 40

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Liite II
Direktiivi 2000/60/EY
Liite X - taulukko – rivi 25

Neuvoston yhteinen kanta

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)



PE402.794v01-00 36/42 PR\711755FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

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

Perustelu

Tarkistus palauttaa Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tekemän tarkistuksen 
59.

Tarkistus 41

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Liite II
Direktiivi 2000/60/EY
Liite X - taulukko – rivi 27

Neuvoston yhteinen kanta

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. fr
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Perustelu

Tarkistus palauttaa Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tekemän tarkistuksen 
60.

Tarkistus 42

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Liite II
Direktiivi 2000/60/EY
Liite X - taulukko – rivi 29

Neuvoston yhteinen kanta

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. fr

Perustelu

Tarkistus palauttaa Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tekemän tarkistuksen 
61.

Tarkistus 43

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Liite II
Direktiivi 2000/60/EY
Liite X - taulukko – rivi 31

Neuvoston yhteinen kanta
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Numero CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Yksilöity
vaaralliseksi
prioriteetti-
aineeksi

(31) 12002-48-1 234-413-4 Triklooribentseenit
120-82-1  204-428-0 (1,2,4-triklooribentseeni)

Parlamentin tarkistus

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

(31) 12002-48-1 234-413-4 Triklooribentseenit X
120-82-1  204-428-0 (1,2,4-triklooribentseeni) X

Or. fr

Perustelu

Tarkistus palauttaa Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tekemän tarkistuksen 
62.

Tarkistus 44

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Liite II
Direktiivi 2000/60/EY
Liite X - taulukko – rivi 33

Neuvoston yhteinen kanta

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
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Or. fr

Perustelu

Tarkistus palauttaa Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tekemän tarkistuksen 
63.

Tarkistus 45

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Liite II
Direktiivi 2000/60/EY
Liite X - taulukko – rivit 33a–33at (uusi)

Parlamentin tarkistus

Nro CAS-numero EU-numero Prioriteettiaineen nimi Vaarallinen 
prioriteettiaine

(33a) 131-49-7 205-024-7 Amidotritsoaatti (******)
(33b) 1066-51-9 -- AMPA X(*****)
(33c) 25057-89-0 246-585-8 Bentatsoni X(*****)
(33e) 80-05-7 Bisfenoli A X(*****)
(33g) 92-88-6 202-200-5 4 4'-bifenoli X(*****)
(33i) 298-46-4 06-062-7 Karbamatsepiini (******)
(33j) 23593-75-1 245-764-8 Klotrimatsoli X(*****)
(33l) 84-74-2 201-557-4 Dibutyyliftalaatti (DBP) X(*****)
(33m) 15307-86-5 Diklofenaakki (******)
(33o) 115-32-2 204-082-0 Dikofoli X(*****)
(33q) 67-43-6 200-652-8 DTPA X(*****)
(33r) 60-00-4 200-449-4 EDTA X(*****)
(33s) 637-92-3 211-309-7 ETBE X(*****)
(33u) 57-12-5 Vapaa syanidi (******)
(33v) 1071-83-6 213-997-4 Glyfosaatti X(*****)
(33w) 1222-05-5 214-946-9 HHCB X(*****)



PE402.794v01-00 40/42 PR\711755FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

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

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

* 12 kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus palauttaa Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tekemän tarkistuksen 
65.

(33x) 60166-93-0 262-093-6 Jopamidoli (******)
(33y) 7085-19-0 230-386-8 Mekoproppi (MCPP) X(*****)
(33aa) 36861-47-9 253-242-6 4-metyylibentsylideenikamferi X(*****)
(33ac) 81-14-1 201-328-9 Myskiketoni X(*****)
(ad) 81-15-2 201-329-4 Myskiksyleeni X(*****)
(33af) 1634-04-4 16-653-1 MTBE X(*****)
(33ah) 81-04-9 201-317-9 Naftaleeni-1,5-disulfonaatti
(33ai) 5466-77-3 226-775-7 Oktyylimetoksisinnamaatti X(*****)

(33ak)

1763-23-1

2795-39-3
29081-56-9
29457-72-5
70225-39-5

335-67-1

3825-26-1

217-179-8

220-527-1
249-415-0
249-644-6
-

206-397-9

223-320-4

Perfluoratut yhdisteet (PFC

Perfluoro-oktaanisulfonihappo (PFOS)
Kaliumsuola
Ammoniumsuola
Litiumsuola
Dietanoliamiinisuola (DEA)

Perfluoro-oktaanihappo (PFOA)
perfluoro-oktaanihapon 
ammoniumsuola (APFO)

X(*****)

(33ap) 124495-18-7 -- Kinoksifeeni (5,7-dikloori-4-(p-
fluorifenoksi)kinoliini))

X(*****)

(33ar) 79-94-7 201-236-9 Tetrabromibisfenoli A (TBBP-A) X(*****)
(33at) 21145-77-7 244-240-6 AHTN X(*****)
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PERUSTELUT

Muistutukseksi todettakoon, että kyseistä direktiiviehdotusta voidaan perustella yhteisön 
vesipolitiikan puitteista annettuun direktiiviin sisältyvällä velvoitteella.

Lisäksi tuon puitedirektiivin 16 artiklassa luetellaan komission velvoitteita tehdä ehdotuksia 
eri toimenpiteiksi. Näitä ovat muun muassa erityiset toimenpiteet sellaisten yksittäisten 
pilaavien aineiden tai aineryhmien aiheuttaman veden pilaantumisen ehkäisemiseksi, joista 
vesiympäristölle tai vesiympäristön välityksellä aiheutuva riski on merkittävä, luettelon 
laatiminen prioriteettiaineista, joihin sisältyvät myös vaaralliset prioriteettiaineet, sekä niiden 
ympäristönlaatunormien vahvistaminen, joita sovelletaan prioriteettiaineiden pitoisuuksiin 
pintavedessä, sedimentissä tai eliöstössä. 

Euroopan unionin neuvoston yhteisestä kannasta voidaan tehdä useita päätelmiä: Ensinnäkään 
neuvosto ei ole ottanut huomioon Euroopan parlamentin huolenaiheita tämän 
direktiiviehdotuksen liitteeseen II lisättyjen uusien aineiden osalta. 

Neuvosto ei ole myöskään vastannut Euroopan parlamentin odotuksiin muuttaa joidenkin 
prioriteettiaineiden luokitusta vaarallisiksi prioriteettiaineiksi.

Neuvoston on nimennyt "ylitysten siirtymäalueen" "sekoittumisvyöhykkeiksi" ilman, että se 
olisi kuitenkaan käyttänyt tilaisuutta hyväkseen tehdäkseen näistä vyöhykkeistä veden laadun 
tehokkaan määrittely- ja parantamisvälineen. Parlamentti on nimittäin toivonut, että 
jäsenvaltiot analysoivat ylitysten siirtymäalueen saastuttavien aineiden päästölähteiden 
tunnistamiseksi, jotta pitkällä aikavälillä on mahdollista toteuttaa kynnysarvojen 
noudattamiseksi välttämättömät korjaavat toimet. 

Esittelijä pitää valitettavana, ettei neuvoston tekstissä mainita sellaisen EU:n lainsäädännön 
tehokkuuden säännöllistä arviointia, jolla on välitön tai välillinen yhteys vesistöihin. 
Säännöllisellä ja yhdenmukaisella arvioinnilla voitaisiin nimittäin määritellä lainsäädännön 
tarkistamisen tarve ja vastata siten hyvänlaatuisten vesistöjen vaatimukseen.

Esittelijän mielestä lisäselvitystä kaipaavat satamavyöhykkeet, joilla ruoppaustoiminta lisää 
suspendoituneiden aineiden määrää.

On syytä todeta, että sedimenttejä ja eliöstöä koskevassa neuvoston kannassa otetaan osittain 
huomioon parlamentin näkökannat, minkä vuoksi se luo hyvän pohjan mahdolliselle 
kompromissille tässä kysymyksessä.

Näin ollen esittelijä katsoo kuitenkin, ettei neuvosto ole vielä tässä vaiheessa ottanut riittävästi 
huomioon parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä esittämiä kantoja.

Esittelijä on siten edellä esitetyn ja käytyjen neuvottelujen perusteella päättänyt jättää 
tarkistuksia parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä ajamista aihepiireistä.
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