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LYHYET PERUSTELUT

Komission ehdotuksen tavoitteena on sisällyttää radioaktiivisten aineiden seurantaa koskevat 
vaatimukset erityiseen Euratomin perustamissopimuksen nojalla annettavaan lainsäädäntöön, 
jotta voidaan säilyttää säteilyturvalainsäädännön yhtenäisyys, johdonmukaisuus ja 
täydellisyys yhteisön tasolla. Seuraavassa vaiheessa komissio aikoo poistaa nuo vaatimukset 
direktiivistä 98/83/EY (juomavesidirektiivi).

Esittelijä pahoittelee sitä, että Euroopan parlamentilla on vain rajallisesti valtaa tätä asiaa 
koskevassa päätöksentekomenettelyssä, koska kyseinen direktiivi kuuluu Euratom-
sopimuksen soveltamisalaan. Esittelijä pyytääkin, että komissio ottaa direktiiviä laadittaessa 
ja tarkistettaessa asianmukaisesti huomioon Euroopan parlamentin lausunnon. Esittelijä on 
myös huolissaan direktiivin täytäntöönpanosta, koska juomavesidirektiivin radioaktiivisia 
aineita koskevia vaatimuksia ei ole vieläkään pantu täytäntöön.

Esittelijä katsoo, että tämä ehdotus saattaa vaarantaa unionin vesi- ja juomavesilainsäädännön 
yhdenmukaisuuden, koska se kuuluu nykyään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
soveltamisalaan. Euroopan komission pitäisi näin ollen varmistaa, että tässä direktiivissä 
säädetyt toimenpiteet ovat johdonmukaisia niiden toimenpiteiden kanssa, joista säädetään 
direktiivissä 98/83/EY ja muissa vesialan säädöksissä, kuten direktiiveissä 2000/60/EY ja 
2006/118/EY, sekä säädöksissä muiden vesien, esimerkiksi pohjavesien, suojelusta 
radioaktiiviselta saastumiselta.

Direktiivin soveltamisalaan pitäisi ehdottomasti sisällyttää myös elintarviketeollisuudessa 
käytettävä vesi. Myönteistä on se, että Euroopan komissio on sisällyttänyt tarkistettuun 
ehdotukseen radonpitoisuuden enimmäisarvon sekä pullotetut vedet.

Lisäksi on tärkeää, että kansalaiset saavat tietoa juomavedeksi tarkoitetun veden laadusta. 
Näin ollen jäsenvaltioiden on annettava tietoa pullotetuissa vesissä olevista radioaktiivisista 
aineista kolmen vuoden välein esittämissään kertomuksissa juomaveden laadusta ja 
ydinturvallisuudesta.

Jos tätä direktiiviä rikotaan, jäsenvaltioiden on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin veden 
laadun palauttamiseksi ja kansanterveydelle aiheutuvien uhkien lieventämiseksi.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(3 a) Enimmäisarvot perustuvat saatavilla 
olevaan tieteelliseen tietoon ja myös 
ennalta varautumisen periaate otetaan 
huomioon. Nämä arvot on valittu siten, 
että ihmiset voivat käyttää juomavettä 
turvallisesti koko elinikänsä ajan, kun 
vertailukohtana käytetään kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevia 
kansalaisia, ja ne varmistavat siten 
korkean terveyden suojelun tason.

Or. en

Tarkistus 2

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jos vedenlaatu ei noudata 
osoitinmuuttujalle vahvistettua arvoa, 
asianomaisen jäsenvaltion olisi tutkittava, 
aiheutuuko tästä riskiä ihmisten 
terveydelle, ja tarvittaessa ryhdyttävä 
korjaaviin toimenpiteisiin vedenlaadun 
palauttamiseksi.

(6) Jos vedenlaatu ei noudata 
osoitinmuuttujalle vahvistettua arvoa ja/tai 
tässä direktiivissä säädettyjä standardeja, 
asianomaisen jäsenvaltion olisi selvitettävä 
syy tähän, tutkittava, aiheutuuko tästä 
riskiä ihmisten terveydelle, ja tarvittaessa 
ryhdyttävä mahdollisimman nopeasti 
korjaaviin toimenpiteisiin vedenlaadun 
palauttamiseksi. Korjaavana 
toimenpiteenä voidaan tarvittaessa jopa 
sulkea asianomainen laitos, jos 
vedenlaatu tätä edellyttää. Jos korjaavia 
toimenpiteitä tarvitaan juomaveden 
laadun palauttamiseksi, ensisijaisiksi on 
katsottava sellaiset toimenpiteet, jotka 
vaikuttavat ongelmaan sen lähteellä.

Or. en

Tarkistus 3

Johdanto-osan 7 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(7) Kuluttajien olisi saatava riittävästi 
asianmukaista tietoa juomaveden laadusta.

(7) Kuluttajien olisi saatava riittävästi 
asianmukaista tietoa juomaveden laadusta 
ja mahdollisista toimivaltaisten 
viranomaisten toteuttamista korjaavista 
toimenpiteistä. Lisäksi olisi kiinnitettävä 
huomiota komission teknisiin ja 
tilastollisiin tarpeisiin sekä yksilöiden 
oikeuteen saada asianmukaista tietoa 
juomaveden laadusta.

Or. en

Tarkistus 4

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Tämän direktiivin soveltamisalaan 
on sisällytettävä myös 
elintarviketeollisuudessa käytettävä vesi.

Or. en

Tarkistus 5

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Juomaveden laatu olisi määritettävä 
sellaisilla menetelmillä, jotka tuottavat 
luotettavia ja vertailukelpoisia tuloksia.

(10) Juomaveden laatu olisi määritettävä 
sellaisilla menetelmillä, jotka tuottavat 
luotettavia ja vertailukelpoisia tuloksia.
Tällaisten seurantajärjestelmien olisi 
vastattava paikallisia tarpeita ja täytettävä 
tässä direktiivissä asetut seurannan 
vähimmäisvaatimukset.

Or. en



PE491.256v01-00 6/11 PA\905136FI.doc

FI

Tarkistus 6

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Jotta unionin vesipolitiikka olisi 
johdonmukaista, tässä direktiivissä 
määritettyjen enimmäisarvojen, 
pitoisuuksien sekä radioaktiivisten 
aineiden seurantamenetelmien on oltava 
yhdenmukaisia pohjavesidirektiivin sekä 
juomavesidirektiivin kanssa. Lisäksi 
Euroopan komission on varmistettava, 
että Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviä 2000/60/EY, annettu 
23 päivänä lokakuuta 2000, yhteisön 
vesipolitiikan puitteista1 tai Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiiviä 2006/118/EY, annettu 
12 päivänä joulukuuta 2006, pohjaveden 
suojelusta pilaantumiselta ja 
huononemiselta2 tarkistettaessa viitataan 
tähän direktiiviin, jotta kaikkia vesiä 
voitaisiin suojella täysimääräisesti 
radioaktiivisten aineiden aiheuttamalta 
saastumiselta.
______________
1 EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1.
2 EUVL L 372, 27.12.2006, s. 19.

Or. en

Tarkistus 7

2 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä sovelletaan neuvoston 
direktiivin 98/83/EY 2 artiklassa säädettyjä 
määritelmiä.

1. Tässä direktiivissä sovelletaan 
neuvoston direktiivin 98/83/EY 2 artiklassa 
säädettyjä määritelmiä.

2. Tämän artiklan 1 kohdassa mainittujen 
määritelmien lisäksi sovelletaan seuraavia 
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määritelmiä:
a) 'radioaktiivisella aineella' tarkoitetaan 
mitä tahansa ainetta, joka sisältää yhtä tai 
useampaa radionuklidia, jonka 
aktiivisuutta tai pitoisuutta ei voida 
säteilysuojelun kannalta jättää huomiotta;
b) 'viitteellisellä kokonaisannoksella' 
tarkoitetaan efektiivisen annoksen 
kertymää vedessä yhden vuoden aikana
saadulle määrälle kaikkia, sekä 
luonnollisia että keinotekoisia, 
radionuklideja lukuun ottamatta 
tritiumia, kalium-40:tä, radonia ja 
radonin lyhytikäisiä hajoamistuotteita.
c) 'enimmäisarvolla' tarkoitetaan arvoa, 
jonka jäsenvaltiot mittaavat 
arvioidakseen, aiheuttavatko 
juomavedessä olevat radioaktiiviset aineet 
riskin ihmisten terveydelle, ja jonka 
perusteella ne ryhtyvät tarvittaessa 
korjaaviin toimenpiteisiin vedenlaadun 
palauttamiseksi tasolle, joka täyttää 
vaatimukset, jotka koskevat ihmisten 
terveyden suojelemista säteilyltä.

Or. en

Tarkistus 8

3 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tätä direktiiviä sovelletaan juomaveteen, 
lukuun ottamatta direktiivin 98/83/EY 
3 artiklan 1 kohdassa vahvistettuja ja 
mainitun direktiivin 3 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti säädettyjä vapautuksia.

Tätä direktiiviä sovelletaan juomaveteen, 
elintarviketeollisuudessa käytettävä vesi 
mukaan luettuna, lukuun ottamatta 
direktiivin 98/83/EY 3 artiklan 1 kohdassa 
vahvistettuja ja mainitun direktiivin 
3 artiklan 2 kohdan mukaisesti säädettyjä 
vapautuksia.

Or. en
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Tarkistus 9

4 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet asianmukaisen 
seurantaohjelman laatimiseksi, jotta 
juomavesi on tämän direktiivin mukaisesti 
vahvistettujen enimmäisarvojen mukainen, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 
96/29/Euratom 6 artiklan 3 kohdan a 
alakohdan soveltamista.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet asianmukaisen 
seurantaohjelman laatimiseksi, jotta 
juomavesi on tämän direktiivin mukaisesti 
vahvistettujen enimmäisarvojen mukainen, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 
96/29/Euratom 6 artiklan 3 kohdan a 
alakohdan soveltamista. Juomaveden 
katsotaan noudattavan tässä direktiivissä 
asetettuja vaatimuksia, jos
a) se ei sisällä radioaktiivisia aineita, 
jotka suurina määrinä tai pitoisuuksina 
voivat vaarantaa ihmisten terveyden; ja
b) se täyttää liitteissä I ja III asetetut 
vähimmäisvaatimukset ja jos jäsenvaltiot 
toteuttavat muut tarpeelliset toimenpiteet 
9 artiklan tätä asiaa koskevien säännösten 
ja perussopimuksen mukaisesti 
varmistaakseen, että juomavesi täyttää 
tässä direktiivissä asetetut vaatimukset.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki tämän direktiivin soveltamiseksi 
tarkoitetut toimenpiteet ovat sellaisia, ettei 
niillä missään tapauksessa välittömästi tai 
välillisesti aiheuteta ihmisten käyttöön 
tarkoitetun veden nykyisen laadun 
heikkenemistä siinä määrin, että sillä on 
merkitystä ihmisten terveyden suojelulle, 
tai lisätä juomaveden tuotantoon 
käytettyjen vesien pilaantumista.

Or. en

Tarkistus 10

9 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Kun havaitaan, etteivät juomaveden 
enimmäisarvot noudata 5 artiklassa
säädettyjä arvoja, jäsenvaltion on 
arvioitava, aiheutuuko tästä riski ihmisten 
terveydelle. Jos aiheutuu, jäsenvaltion on 
toteutettava korjaavia toimenpiteitä
vedenlaadun palauttamiseksi.

2. Kun havaitaan, etteivät juomaveden 
enimmäisarvot noudata tässä direktiivissä
säädettyjä arvoja, jäsenvaltion on 
mahdollisimman nopeasti arvioitava, 
aiheutuuko tästä riski ihmisten terveydelle. 
Jos aiheutuu, asianomaisen jäsenvaltion on 
huolehdittava siitä, että tarvittavat 
korjaavat toimenpiteet toteutetaan 
mahdollisimman nopeasti vedenlaadun 
palauttamiseksi. Ensisijaisiksi on 
katsottava täytäntöönpanotoimet muun 
muassa sen perusteella, miten paljon 
kyseinen enimmäisarvo on ylittynyt ja 
miten suuri riski siitä mahdollisesti 
aiheutuu ihmisten terveydelle. 
Korjaavana toimenpiteenä voidaan 
tarvittaessa jopa sulkea asianomainen 
laitos, jos vedenlaatu tätä edellyttää. 
Riippumatta siitä, onko enimmäisarvo 
ylittynyt vai ei, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että ihmisten terveyden 
mahdollisesti vaarantavan juomaveden 
jakelu kielletään tai sen käyttöä 
rajoitetaan taikka toteutetaan muita 
sellaisia toimenpiteitä, jotka ovat 
välttämättömiä ihmisten terveyden 
suojelemiseksi. Tällaisissa tapauksissa 
asiasta on tiedotettava heti kuluttajille ja 
heille on annettava tarpeelliset ohjeet.

Or. en

Tarkistus 11

9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
Tiedotus ja raportointi

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
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varmistamiseksi, että kuluttajien 
saatavilla on riittävää ja ajan tasalla 
olevaa tietoa juomaveden laadusta 
muulloinkin kuin silloin, kun ihmisten 
terveydelle aiheutuvaa riskiä ei voida 
pitää merkityksettömänä.
2. Jos jäsenvaltiolla on vesijärjestelmiä 
alueilla, joilla sijaitsee mahdollisia 
radioaktiivisen saastumisen lähteitä –
joko ihmisen toimintaan liittyviä tai 
luonnon lähteitä – sen on sisällytettävä 
tiedot radioaktiivisten aineiden 
pitoisuuksista juomavedessä kolmen 
vuoden välein laadittavaan kertomukseen 
juomaveden laadusta, kuten säädetään 
direktiivin 98/83/EY 13 artiklassa, sekä 
kolmen vuoden välein laadittavaan 
kertomukseen ydinturvallisuudesta, kuten 
säädetään neuvoston 25. kesäkuuta 2009 
ydinlaitosten ydinturvallisuutta koskevan 
yhteisön kehyksen perustamisesta 
antaman direktiivin 2009/71/Euratom1

9 artiklassa.
3. Komissio sisällyttää 
direktiivin 98/83/EY 13 artiklan 
mukaisesti juomaveden laatua koskevaan 
kertomukseensa jäsenvaltioissa saadut 
tulokset juomavedessä olevista 
radioaktiivisista aineista.
_____________
1 EUVL L 172, 2.7.2009, s. 18.

Or. en

Tarkistus 12

10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla
Tarkistaminen

Komission on vähintään viiden vuoden 
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välein tarkistettava liitteet tieteen ja 
tekniikan kehityksen pohjalta ja 
ehdotettava tarvittaessa muutoksia.

Or. en

Tarkistus 13

Liite 2 – 3 kohta – 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

Jos tämän direktiivin noudattaminen 
varmistetaan käyttämällä muiden kuin 
tämän kohdan ensimmäisessä kappaleessa 
edellytettyjen tarkkailuohjelmien tai 
tutkimusten tuloksia, jäsenvaltion on 
ilmoitettava komissiolle päätöksensä 
perusteet sekä kyseisten tarkkailuohjelmien 
tai tutkimusten olennaiset tulokset.

Jos tämän direktiivin noudattaminen 
varmistetaan käyttämällä muiden kuin 
tämän kohdan ensimmäisessä kappaleessa 
edellytettyjen tarkkailuohjelmien tai 
tutkimusten tuloksia, jäsenvaltion on 
ilmoitettava komissiolle päätöksensä 
perusteet sekä kyseisten tarkkailuohjelmien 
tai tutkimusten olennaiset tulokset. Tämän 
ei pitäisi perustua ainoastaan 
sidosryhmien toimittamiin tietoihin.

Or. en


