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I JOHDANTO

1. Komissio lähetti neuvostolle 26. helmikuuta 1997 alkuperäisen, Euroopan yhteisön

perustamissopimuksen 130 s artiklan 1 kohtaan perustuvan ehdotuksensa yhteisön

vesipolitiikan puitteista1. Komissio lähetti 26. marraskuuta 1997 ensimmäisen2 ja

17. helmikuuta 1998 toisen3 muutetun ehdotuksensa Euroopan yhteisön

perustamissopimuksen 189 a artiklan 2 kohdan mukaisesti.

2. Euroopan parlamentti4, talous- ja sosiaalikomitea5 ja alueiden komitea6 antoivat

lausuntonsa 11. helmikuuta 1999, 1. lokakuuta 1997 ja 12. ja 13. maaliskuuta 1998.

3. Näiden lausuntojen johdosta komissio toimitti neuvostolle muutetun ehdotuksen7

17. kesäkuuta 1999.

4. Neuvosto vahvisti yhteisen kantansa 22 päivänä lokakuuta 1999 perustamissopimuksen

251 artiklan 2 kohdan mukaisesti (entinen 189 b artikla).

II TAVOITE

Direktiivi on vastaus Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnan ja neuvoston kesäkuussa

1995 esittämään pyyntöön yhteisön vesipolitiikan perusteellisesta tarkistamisesta. Siinä luodaan

puitteet pintavesien, erityisesti sisämaan pintavesien, jokisuiden vaihettumisalueiden ja

rannikkovesien sekä pohjavesien suojelua varten.

                                                
1 EYVL C 184, 17.6.1997, s. 20.
2 EYVL C 16, 20.1.1998, s. 14.
3 EYVL, C 108, 7.4.1998, s. 94.
4 EYVL C 150, 28.5.1999, s. 419.
5 EYVL C 355, 21.11.1997, s. 83.
6 EYVL C 180, 11.6.1998, s. 38.
7 Ei vielä julkaistu EYVL:ssä.
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Neuvoston yhteisen kannan ensisijaisena tavoitteena on estää ekologisen tilan huononeminen ja

vesien pilaantuminen ja palauttaa ennalleen kaikki pintavesi- ja pohjavesimuodostumat hyvän

ekologisen tilan saavuttamiseksi viimeistään 16 vuoden kuluttua direktiivin voimaan tulosta.

Jäsenvaltioilla on oltava vesipiirien määrittämiseen perustuvat hoitosuunnitelmat (joihin

sisältyvät muun muassa vesistöalueiden ominaispiirteet, veden tilan seuranta ja yhteensovitetut

toimenpideohjelmat), joista kuullaan kansalaisia ja joilla pyritään hyvään vesien tilaan

toteuttamalla vaiheittain suunnitellut toimenpiteet.

Yhteisessä kannassa otetaan huomioon pintaveden ja pohjaveden välinen keskinäinen

vuorovaikutus, ihmisen toiminnan, esimerkiksi teollisuuden, maatalouden, energiatuotannon ja

liikenteen, vaikutukset, laadulliset ja määrälliset näkökohdat ja sen avulla pyritään osaltaan

lieventämään tulvien ja kuivuuden vaikutusta, turvaamaan vedenkäyttäjien riittävä hyvälaatuisen

veden saanti, suojelemaan alue- ja merivesiä, edistämään asiaan liittyvien kansainvälisten

sopimusten tavoitteiden saavuttamista (joilla esimerkiksi estetään ja vähennetään vesien

pilaantumista) ja vähentämään vaiheittain vaarallisten aineiden päästöjä.

III YHTEISEN KANNAN ANALYYSI1

Yhteisen kannan tekstissä on saatettu tasapuoliseen ja oikeudenmukaiseen suhteeseen tarve

ensisijaisesti ehkäistä pintavesi- ja pohjavesimuodostumien huononemista ja parantaa niiden tilaa

ja tarve ottaa realistisesti ja järkevästi huomioon toteuttamisen käytännön vaikutukset, vaadittava

tekninen ja tieteellinen työ, tehokkuus, pitkän aikavälin sosioekonomiset vaikutukset ja

toimintakulut.

                                                
1 Artiklojen numerointi noudattaa yhteisen kannan numerointia.
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A. Komission muutettu ehdotus

Neuvosto hyväksyi joko kokonaan tai osittain ja eräissä tapauksissa jossain määrin epäsuorasti

75 Euroopan parlamentin ehdottamaa tarkistusta, joista neljää ei ollut säilytetty komission

muutetussa ehdotuksessa (35, 179, 183, 184):

Neuvosto hyväksyi

a) kokonaisuudessaan: kaikki 14 kompromissitarkistusta (n:ot 118, 121, 189, 190, 191, 192,

193, 194, 195 (perusteellisempina), 196, 197, 198, 200 ja 201 (tarkennettuina));

b) kokonaan tai osittain ja joissakin tapauksissa erilaisessa sanamuodossa: 19 muuta

tarkistusta (n:ot 9, 18, 20, 23, 24, 31, 50, 53, 54, 62, 63 (sen toinen osa liitteessä V olevassa

1.1.1 jaksossa), 64 (liite V), 79, 95, 103, 112, 117 (siirretty liitteeseen II), 183, 184;

c) epäsuorasti: kaikki tai muutamat käsitteistä, jotka sisältyvät 39 muuhun tarkistukseen:

2, 4 ja 5: otettu huomioon johdanto-osan kappaleessa 21.

179: sisältyy epäsuorasti direktiiviin oikeusperusta huomioon ottaen.

10: säilytetty johdanto-osan kappaleessa 28.

11: 17 artiklan 4 kohta kattaa tarkistuksen, kuitenkin kolmen vuoden jaksolla (katso myös
tarkistus 200).

13: säilytetty yhdistämällä 21 ja 23 artikla.

25 ja osittain 39: yhdistetyn lähestymistavan käsite on nimenomaisesti määritelty ja otettu
käyttöön 10 artiklassa; 16 artikla kattaa tarkistukset muilta osin;
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27: tarkistuksen kattaa liitteessä V oleva 1.2.1 jakso, joka koskee erinomaisen tilan
määrittelyä yksilöityjen synteettisten pilaavien aineiden suhteen.

28: sisältyy 2 artiklan 24 kohtaan.

29: otettu huomioon 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, 10 ja 16 artiklan yhdistelmässä ja
liitteessä V olevassa 2.3.2 jaksossa.

30 ja 32: 2 artiklan 26, 27 ja 28 kohta ja liitteessä V oleva 2.1.2 jakso kattavat tämän
tarkistuksen.

157: 11 artiklan 3 kohdan g alakohdan rajoittavan sanamuodon ansiosta tarkistuksen
tavoite toteutuu.

35: tämän tarkistuksen ensimmäisen osan kattaa 3 artiklan 6 kohta, toinen osa on otettu
huomioon 3 artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa.

123: 3 artiklan 4 kohta kattaa tämän tarkistuksen sisältämän ajatuksen. Neuvosto lisäsi
myös säännöksen, jonka mukaan komissio voi asianomaisen jäsenvaltion pyynnöstä
edistää toimenpideohjelmien laatimista.

48: sisältyy 4 artiklan 5 kohtaan.

56, 57, 58 ja 60: liitteet II ja III, jotka korvaavat osittain entisen 7 ja 8 artiklan, kattavat
yleisesti ottaen nämä tarkistukset.

158: 7 artiklan 2 kohta kattaa epäsuorasti.

71: käsitelty kokonaisvaltaisesti 11 artiklan 5 kohdassa ja liitteessä V olevassa
1.3.3 jaksossa, kuitenkin eri sanamuodossa.

75: veden ohjaaminen toisaalle sisältyy osittain 11 artiklan 3 kohdan d alakohdan
viimeiseen alakohtaan.

78: 11 artiklan mukaisten toimenpiteiden pitäisi täyttää ympäristöä koskevat
laatuvaatimukset ja siten osa direktiivin tavoitteista.
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80 ja 82: 13 artikla ja liite VII kattavat nämä käsitteet, tosin erilaisessa sanamuodossa
(aiemmat 16 ja 18 artikla on poistettu).

86: mainitaan epäsuorasti 17 artiklan 5 kohdassa (katso kompromissitarkistus 198).

87: 16 artiklan 6 kohdassa edellytetään, että komissio tekee ehdotuksia valvontatoimista
kahden vuoden kuluessa kyseisen aineen sisällyttämisestä prioriteettiluetteloon. Määräajan
lisääminen on siten otettu huomioon. Komission ehdotuksiin valvontatoimista voivat
sisältyä EU:n laajuiset yhdenmukaiset päästövaatimukset, jos komissio katsoo ne
tarkoituksenmukaisiksi.

88: sisältyy erilaisessa sanamuodossa 16 artiklan 6 kohtaan.

93: voimassa olevan vesilainsäädännön vaiheittain tapahtuva kumoaminen mukautetussa
aikataulussa on sisällytetty 21 artiklaan.

97: liitteessä IV olevan 1 kohdan i alakohdassa viitataan 7 artiklaan, jonka 1 kohdan toinen
luetelmakohta kattaa tämän tarkistuksen perussisällön.

103, 108, 109 ja 116: näiden tarkistusten perussisältö on otettu huomioon liitteessä V.

119 ja 120: molemmat sisältyvät periaatteessa liitteeseen VII ja tarkistus 120 myös
14 artiklaan.

Neuvosto säilytti tietyiltä osin kolmen tarkistuksen perussisällön:

6: vaarallisten pilaavien aineiden vähentäminen ja komission prioriteettiluettelon esittäminen on
säilytetty johdanto-osan kappaleissa 39 ja 40 sekä 11 artiklan 3 kohdan h alakohdassa ja
16 artiklassa.

19 ja 47: vaikka tavoitteena ei tätä sinänsä mainita, direktiivin tarkoituksena on 1 artiklan
viimeisen ja toiseksi viimeisen luetelmakohdan mukaan edistää osaltaan pilaavien aineiden
vähentämistä meriympäristössä ja vaarallisten aineiden päästöjen vaiheittaista vähentämistä,
kuitenkin ilman erityistä mainintaa määräajasta.
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B. Komission hyväksymät tarkistukset, jotka eivät sisälly yhteiseen kantaan

Neuvosto ei hyväksynyt tarkistuksia 8, 14, 41, 42, 44, 45, 49, 51, 55, 65, 66, 91, 96, 98,
113, 114 ja 122.

8, 41, 42, 44 ja 45: 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan etenkään vesien hyvän tilan
huonontumista ei sallita; 5 ja 6 kohdassa kuitenkin säädetään, että vesien huonontuminen
voidaan sallia ankarien olosuhteiden (esim. tulvien tai kuivuuden) vallitessa tai kun
kysymyksessä on erittäin tärkeä yleisen edun mukainen uusi tilanne.

14: tarkistuksen 8 yhteydessä annetun selvityksen huomioon ottaen neuvosto on sitä
mieltä, että tämän tarkistuksen mukaan ottaminen olisi epäjohdonmukaista ja epärealistista.

49: tämän tarkistuksen hyväksyminen olisi epäjohdonmukaista 4 artiklan 6 kohta
huomioon ottaen.

51: vaikka 4 artikla kattaa osittain tarkistuksen ensimmäisen osan, toista osaa voidaan
soveltaa vain voimakkaasti muutettuihin vesimuodostumiin.

55 ja 113: vaikka liitteessä II olevat 1.4 ja 1.5 jakso kattavat osittain ja yleisluontoisesti
tämän tarkistuksen, arvio ihmisen toiminnan vaikutuksista toistensa läheisyydessä oleviin
merialueisiin, joihin vesipiirin vedet virtaavat, ei kuitenkaan kuulu tämä direktiivin alaan.

65, 66: (9 artikla) Vaikka neuvosto osittain noudatti komission muutettua ehdotusta ottaa
huomioon vesipalveluista aiheutuvien ympäristö- ja luonnonvarakustannusten kattaminen,
se ei voinut hyväksyä täysimääräistä kattamista. Jäsenvaltioiden on tehtävä taloudellinen
analyysi ja raportoitava, miten ne käytännössä soveltavat tätä periaatetta vesistöalueen
hoitosuunnitelmissa.

91 ja 92: koska useimmat liitteet (jotka tietyssä määrin korvaavat myös eräitä aiempia
artikloja) ovat luonteeltaan poliittisia, kaikkia tarkistuksessa 91 mainittuja liitteitä ei pitäisi
mukauttaa komiteamenettelyn avulla. Neuvoston uusi komiteamenettelyä koskeva päätös,
jonka mukaan Euroopan parlamentille ilmoitetaan asiasta tietyin edellytyksin, on otettu
huomioon siten, että 20 artikla on mukautettu tähän uuteen päätökseen. Koska direktiivi
perustuu lisäksi perustamissopimuksen 175 artiklaan, Euroopan parlamentti on osallisena
päätettäessä kaikista uusista ehdotuksista, jotka koskevat liitteitä, joita ei enää mainita;
liitteet on julkaistava Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä, jos ne hyväksytään.

96 ja 98: Neuvosto ei hyväksynyt näitä tarkistuksia, koska ne eivät välttämättä tuo mitään
uutta niihin direktiiveihin, joihin ne viittaavat.
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114: koska tarkoituksenmukaisimmat tilastomenetelmät interkalibrointitietojen
analysoimiseksi vaativat lisäanalyysiä, tarkistuksen 114 lisääminen olisi ennenaikaista;
komissio saattaa kuitenkin tarpeen vaatiessa hyväksyä suuntaviivat liitteen V
täytäntöönpanemiseksi (katso19 artikla).

122: neuvosto ei katsonut asianmukaiseksi lisätä radioaktiivisia aineita liitteeseen VIII
(joka on ohjeellinen).

C. Neuvoston tekemät uudet muutokset

Neuvosto lisäsi eräitä johdanto-osan kappaleita perustellakseen yksityiskohtaisemmin
artiklojen ja liitteiden sisällön.

Liitettä II on muokattu, ja se on nyt teknisesti ja tieteellisesti tarkempi; lisäksi aiempi liite
III, joka koskee ihmisen toiminnan ympäristövaikutusten tarkistusta, on lisätty liitteeseen
II.

Liite III koskee tietoa, jota jäsenvaltioiden on toimitettava 9 artiklassa pyydettyä
taloudellista analyysiä varten ja jota mahdollisesti voidaan edelleen muokata
komiteamenettelyn avulla.

Liitteen X, joka nykyisellään on tyhjä, on määrä sisältää prioriteettiluettelo aineista sen
jälkeen kun Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet sen.

Liitteessä IX on kaksi karttaa maantieteellisestä sijainnista, joista toisessa esitetään jokien
ja järvien luonnonmaantieteelliset alueet ja toisessa jokisuiden vaihettumisalueiden ja
rannikkovesien luonnonmaantieteelliset alueet.

*

* *

Komissio hyväksyi neuvoston hyväksymän yhteisen kannan.

________________________






























