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Aihe: EU:n vesilainsäädännön täytäntöönpano

Parlamentti suhtautuu myönteisesti komission päätelmään, jonka mukaan vesipolitiikan puitedirektiivi1 
on tarkoituksenmukainen, mutta katsoo, että sen täytäntöönpanoa on parannettava ja nopeutettava. 
Vaikka vesipolitiikan puitedirektiivillä on onnistuttu luomaan hallintokehys yhdennetylle vesihuollolle 
satoja tuhansia vesimuodostumia varten EU:ssa, hidastamaan veden tilan huononemista ja 
vähentämään kemiallista pilaantumista, alle puolet EU:n vesimuodostumista on luokiteltu tilaltaan 
hyväksi vuoden 2015 määräajasta huolimatta. Lisäksi vain yksi neljästä makean veden indikaattorista 
on osoittanut edistystä 10–15 viime vuoden aikana ja vesilainsäädännön täytäntöönpanoon on liittynyt 
erinäisiä ongelmia, jotka johtuvat suurelta osin riittämättömästä rahoituksesta ja ympäristötavoitteiden 
riittämättömästä sisällyttämisestä alakohtaisiin politiikkoihin. Tähän liittyen pyydämme komissiota 
vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

1. Mihin konkreettisiin toimiin komissio aikoo ryhtyä parantaakseen ja valvoakseen 
vesilainsäädännön täytäntöönpanoa ja varmistaakseen, että sen tavoitteet saavutetaan 
mahdollisimman pian ja viimeistään vuoteen 2027 mennessä?

2. Vesilainsäädännön toimivuustarkastus osoitti, että täytäntöönpano vaihtelee huomattavasti 
jäsenvaltioiden välillä esimerkiksi seurattavien pilaavien aineiden ja pohjavesidirektiivissä2 
vahvistettujen raja-arvojen osalta. Miten komissio aikoo pyrkiä yhdenmukaisempaan 
täytäntöönpanoon?

3. Miten komissio aikoo integroida direktiivien tavoitteet paremmin erityisesti maatalouden, energian 
ja liikenteen aloilla ja varmistaa politiikkajohdonmukaisuuden vesipolitiikan puitedirektiivin, 
biodiversiteettistrategian, kiertotalouden, tulevan saasteettomuustoimintasuunnitelman ja 
yhteisen maatalouspolitiikan välillä ottaen erityisesti huomioon tarpeen lisätä 
vesiensuojelutoimenpiteitä maatalousalalla?

4. Miten komissio aikoo puuttua kemikaalialan ongelmiin, kuten tarpeeseen seurata useampia 
aineita ja ottaa huomioon seosten yhteisvaikutukset? Mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä uusien 
huolta aiheuttavien epäpuhtauksien, erityisesti lääkkeiden ja mikromuovien, torjumiseksi? Miten 
näitä aineita säännellään?

5. Katsooko komissio, että monivuotisessa rahoituskehyksessä on osoitettu riittävästi rahoitusta 
vesipolitiikan puitedirektiiviä koskevalle viimeisimmälle ehdotukselle? Mitä toimenpiteitä komissio 
aikoo toteuttaa taloudellisten resurssien kohdentamiseksi makean veden suojeluun, jotta 
varmistetaan kustannusten kattamisen täysimääräinen täytäntöönpano (vesipolitiikan 
puitedirektiivin 9 artikla) ja jotta käyttäjä maksaa- ja saastuttaja maksaa -periaatteita sovelletaan 
täysimääräisesti?

6. Miten komissio aikoo vähentää vesipolitiikan puitedirektiiviin sisältyvien poikkeusten käyttöä 
vesienhoitosuunnitelmien kolmannella kierroksella?
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