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LYHYET PERUSTELUT

Vesipolitiikan puitedirektiivistä1, joka annettiin vuonna 2000, jätettiin pois eräitä pohjaveden 
laadun arviointiin liittyviä näkökohtia. Tällä "tytärdirektiivillä" pyritään täyttämään nämä 
aukot. Direktiivin tarkoituksena on yhdenmukaistaa pohjaveden laadun seuranta, jotta 
pohjavesien pilaantumista voidaan paremmin ehkäistä ja rajoittaa. Direktiivissä edellytetään 
jäsenvaltioiden vahvistavan raja-arvot pilaaville aineille, arvioivan ja seuraavan pohjaveden 
kemiallista tilaa sekä ryhtyvän toimiin pilaantumisen noususuuntien kääntämiseksi laskeviksi.

Direktiiviä voidaan pitää myönteisenä. Pohjavesi on tärkeä luonnonvara, jota käytetään 
juomavedeksi sekä teollisuudessa ja maataloudessa, ja sitä olisi suojeltava nykyistä ja tulevaa 
käyttöä varten. Direktiiviin ehdotetaan kuitenkin eräitä tarkistuksia, joilla otetaan huomioon 
luonnossa esiintyvien aineiden / pilaavien aineiden taustatasot ja niiden vaihtelut 
luonnonolosuhteiden vuoksi. Jotta toimet kohdistuisivat nimenomaisesti ihmisen toiminnan 
aiheuttamaan pilaantumiseen, jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon luonnossa esiintyvien 
aineiden / pilaavien aineiden luonnolliset taustatasot ja niiden luonnolliset vaihtelut.

TARKISTUKSET

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

Komission teksti2 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 5 kappale

(5) Pohjavesimuodostumien kemiallisen 
tilan arviointiperusteiden saamiseksi olisi 
kehitettävä laatunormeja, raja-arvoja ja 
arviointimenetelmiä.

(5) Pohjavesimuodostumien kemiallisen 
tilan arviointiperusteiden saamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi kehitettävä 
laatunormeja, raja-arvoja ja 
arviointimenetelmiä perustuen omiin 
kansallisiin ja alueellisiin 
erityisolosuhteisiinsa.

Perustelu

Vesipuitedirektiivin hengessä on sovittava tavoitteista Euroopan tasolla. Niiden käytännön 
toteuttaminen voidaan antaa toissijaisuusperiaatteen mukaisesti mieluimmin jäsenvaltioille.

  
1 EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1.
2 EYVL / EUVL ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 2
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

(7 a) Aina kun mahdollista, jäsenvaltioiden 
on käytettävä olemassa olevia tilastollisia 
menetelmiä edellyttäen, että ne ovat 
kansainvälisten normien mukaisia ja 
osaltaan edistävät useita vuosia kattavien 
seurantatulosten vertailtavuutta 
jäsenvaltioiden välillä.

Perustelu

Huomio ja energia on kiinnitettävä tavoitteiden saavuttamiseen. On vältettävä tarpeetonta 
byrokratiaa, kuten tilastollisten menettelyjen kahdentamista.

Tarkistus 3
1 artiklan 2 kohta

Tässä direktiivissä säädetään myös 
vaatimuksesta, joka koskee pohjaveteen 
joutuvien pilaavien aineiden epäsuorien 
päästöjen ehkäisemistä tai rajoittamista.

c) jäsenvaltioiden toteutettavaksi 
toimenpideohjelma, joka koskee 
pohjaveteen joutuvien pilaavien aineiden 
epäsuorien päästöjen ehkäisemistä tai 
rajoittamista.

Tarkistus 4
1 artiklan 2 a kohta (uusi)

Direktiivin 2000/60/EY tytärdirektiivinä 
tällä direktiivillä edellytetään, että 
jäsenvaltiot ja vesivaroista vastaavat 
viranomaiset soveltavat kaikkia tarpeellisia 
toimenpiteitä pohjavesimuodostumien 
ominaispiirteiden tarkastelemiseksi ja 
niiden tilan seuraamiseksi. Näillä 
toimenpiteillä, jotka on määritelty 
direktiivin 2000/60/EY liitteessä II 
(2 kohta), IV ja V, selvitetään muun 
muassa pohjavesien sijainti ja rajat, 
pohjavettä johtavien kerrostumien 
geologiset ja hydrologiset ominaisuudet, 
täyttymis- ja palautumiskyky, akviferit, 



AD\554033FI.doc 5/12 PE 349.870v02-00

FI

vedenottopaikat sekä liikakäyttö- ja 
pilaantumisriskit.

Perustelu

Koska tämä ehdotus perustuu direktiiviin 2000/60/EY, on tarkennettava, että eräät 
puitedirektiivin määräykset ovat välttämättömiä pohjavesien asianmukaiseksi suojelemiseksi.

Tarkistus 5
2 artiklan 1 kohta

1. 'Raja-arvolla' tarkoitetaan pohjaveden 
pilaavien aineiden pitoisuusrajaa, jonka 
ylittyessä pohjavesimuodostuman tai -
muodostumien kemiallisen tilan katsotaan 
olevan huono.

1. 'Raja-arvolla' tarkoitetaan pohjaveden 
pilaavien aineiden pitoisuusrajaa, jonka 
ylittyessä pohjavesimuodostuman tai -
muodostumien kemiallisen tilan katsotaan 
olevan huono ja jossa huomioidaan 
pilaavan aineen luonnollinen taustataso.

Perustelu

Arvioidessaan pohjavesimuodostumien raja-arvoja jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon 
luonnossa esiintyvien aineiden/pilaavien aineiden (paikalliset) taustatasot.

Tarkistus 6
2 artiklan 2 kohta

2. 'Merkityksellisellä ja pysyvällä 
noususuunnalla' tarkoitetaan tilastollisesti 
merkittävää pilaavien aineiden pitoisuuden 
kasvua direktiivin 2000/60/EY 8 artiklassa 
tarkoitetun seurantaohjelman alussa 
mitattuun pitoisuuteen verrattuna,
laatunormit ja raja-arvot huomioon ottaen.

2. 'Merkityksellisellä ja pysyvällä 
noususuunnalla' tarkoitetaan tilastollisesti 
merkittävää pilaavien aineiden pitoisuuden 
kasvua direktiivin 2000/60/EY 8 artiklassa 
tarkoitetun seurantaohjelman alussa 
mitattuun pitoisuuteen verrattuna, 
laatunormit ja raja-arvot sekä 
luonnonolosuhteista johtuvat vaihtelut
huomioon ottaen.

Perustelu

Noususuuntaa, joka on tulosta pelkästään maantieteellisiin oloihin liittyvistä luonnollisista 
päästöistä, ei pitäisi katsoa suuntaukseksi, joka vaatii erityistoimia.

Tarkistus 7
4 artiklan 1 kohta
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1. Direktiivin 2000/60/EY 5 artiklan sekä 
sen liitteessä II olevien 2.1 ja 2.2 kohdan 
mukaisesti tehtävän ominaispiirteiden 
analysoinnin perusteella, tämän direktiivin 
liitteessä II kuvatun menettelyn mukaisesti 
ja taloudelliset ja sosiaaliset kustannukset 
huomioon ottaen jäsenvaltioiden on 
22 päivään joulukuuta 2005 mennessä 
annettava raja-arvot kullekin pilaavalle 
aineelle, jonka on kyseisen jäsenvaltion 
alueella todettu osaltaan vaikuttavan siihen, 
että jokin pohjavesimuodostuma tai 
pohjavesimuodostumien joukko katsotaan 
uhanalaiseksi. Jäsenvaltioiden on 
vähintäänkin säädettävä raja-arvoista tämän 
direktiivin liitteen III osassa A.1 ja A.2 
tarkoitetuille pilaaville aineille. Näitä raja-
arvoja käytetään muun muassa direktiivin 
2000/60/EY 5 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuun pohjaveden tilan tarkasteluun.

1. Direktiivin 2000/60/EY 5 artiklan sekä 
sen liitteessä II olevien 2.1 ja 2.2 kohdan 
mukaisesti tehtävän ominaispiirteiden 
analysoinnin perusteella, tämän direktiivin 
liitteessä II kuvatun menettelyn mukaisesti 
ja taloudelliset ja sosiaaliset kustannukset 
sekä viimeisin tieteellinen näyttö huomioon 
ottaen jäsenvaltioiden on 22 päivään 
joulukuuta 2005 mennessä annettava raja-
arvot kullekin pilaavalle aineelle, jonka on 
kyseisen jäsenvaltion alueella todettu 
osaltaan vaikuttavan siihen, että jokin 
pohjavesimuodostuma tai 
pohjavesimuodostumien joukko katsotaan 
uhanalaiseksi. Jäsenvaltioiden on 
vähintäänkin säädettävä raja-arvoista tämän 
direktiivin liitteen III osassa A.1 ja A.2 
tarkoitetuille pilaaville aineille. Näitä raja-
arvoja käytetään muun muassa direktiivin 
2000/60/EY 5 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuun pohjaveden tilan tarkasteluun.

Nämä raja-arvot voidaan määrittää 
jäsenvaltion tasolla, vesipiirin tasolla tai 
pohjavesimuodostuman tai 
pohjavesimuodostumien joukon tasolla.

Nämä raja-arvot voidaan määrittää 
jäsenvaltion tasolla, vesipiirin tasolla tai 
uhanalaiseksi katsotun
pohjavesimuodostuman tai 
pohjavesimuodostumien joukon tasolla.

Perustelu

On tärkeää, että raja-arvoja asettaessaan jäsenvaltiot ottavat huomioon esimerkiksi 
lääketieteen, toksikologian ja ekologian alan viimeisimmät tieteelliset tulokset.

Lisäksi selvennetään, että raja-arvo koskee ainoataan uhanalaisiksi katsottuja 
pohjavesimuodostumia.
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Tarkistus 8
4 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Kansainvälisellä vesistöalueella 
sijaitsevien pohjavesimuodostumien osalta 
asianosaisten jäsenvaltioiden on omien 
kansallisten ja alueellisten 
erityisolosuhteidensa mukaisesti yhdessä 
määriteltävä laatunormit, raja-arvot ja 
arviointimenetelmät, jotta voidaan tarjota 
kriteerit pohjavesimuodostumien 
kemiallisen tilan arvioimiseksi.
Jos jäsenvaltiot eivät kykene tähän, ne 
voivat direktiivin 2000/60/EY 12 artiklan 
mukaisesti esittää ongelman komissiolle, 
joka antaa vastauksen kuuden kuukauden 
kuluessa.

Perustelu

Jäsenvaltioiden erimielisyys ei saa johtaa toimimattomuuteen.

Tarkistus 9
5 artikla

1. Muutossuuntien tunnistamiseksi ja 
niiden kohtien määrittelemiseksi, joissa 
muutossuunta käännetään laskevaksi, on 
välttämätöntä, että jäsenvaltioilla on 
käytössään direktiivin 2000/60/EY 
8 artiklan mukaisia seurantaohjelmia, 
joilla voidaan seurata kaikkia juomaveden 
ja maatalousveden ottopaikkoja, erityisesti 
niitä, joista otetaan vettä yli 50 hengelle, ja 
luetteloida ja ryhmitellä ne avoimeen ja 
helposti saatavaan luetteloon.

Jäsenvaltioiden on tämän direktiivin liitteen 
IV mukaisesti tunnistettava 
pohjavesimuodostumissa tai 
pohjavesimuodostumien joukossa 
havaittavien pilaavien aineiden pitoisuuksien 
merkitykselliset ja pysyvät noususuunnat ja 
määritettävä ne kohdat, joissa 
muutossuunnat käännetään laskeviksi.

2. Jäsenvaltioiden on tämän direktiivin 
liitteen IV mukaisesti tunnistettava 
pohjavesimuodostumissa tai 
pohjavesimuodostumien joukossa 
havaittavien pilaavien aineiden pitoisuuksien 
ihmistoiminnasta johtuvat merkitykselliset 
ja pysyvät noususuunnat ja määritettävä ne 
kohdat, joissa muutossuunnat käännetään 
laskeviksi.
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Jos pohjavesimuodostumassa havaitaan 
merkityksellinen ja pysyvä pilaavien 
aineiden pitoisuuksien noususuunta, 
jäsenvaltioiden on käännettävä tämä suunta 
laskevaksi direktiivin 2000/60/EY 
11 artiklassa tarkoitetun 
toimenpideohjelman avulla, jotta pohjaveden 
pilaavia aineita voidaan asteittain vähentää. 

3. Jos pohjavesimuodostumassa havaitaan 
merkityksellinen ja pysyvä pilaavien 
aineiden pitoisuuksien noususuunta, 
jäsenvaltioiden on käännettävä tämä suunta 
laskevaksi direktiivin 2000/60/EY 
11 artiklassa tarkoitetun 
toimenpideohjelman avulla, jotta pohjaveden 
pilaavia aineita voidaan asteittain vähentää. 

4. Pintavesien ja pohjavesien integroidun 
hoidon periaatteen mukaisesti 
toimivaltaisten viranomaisten on valvottava 
akviferien mahdollista liikakäyttöä ja 
pohjaveden pinnan laskun vaikutuksia 
pilaavien aineiden pitoisuuksiin 
pohjavesissä, kosteikoissa ja suojelluilla 
alueilla, ja ehdotettava tarvittaessa kyseisen 
pohjavesimuodostuman täydentämistä 
tekopohjavedellä.

Perustelu

Voidakseen täyttää uuden ehdotuksen vaatimukset, jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön 
vesipolitiikan puitedirektiivi. Muutossuunnat voidaan tunnistaa vain, jos käytössä on 
asianmukaiset, tarkat ja avoimet pohjavesien valvontajärjestelmät.

Vaatimusta tunnistaa pilaavien aineiden merkittävät ja pysyvät noususuunnat ja kääntää ne 
laskeviksi ei voida toteuttaa kaikissa tapauksissa, esimerkiksi silloin, kun muutossuunnat ovat 
seurausta geologisiin oloihin liittyvistä luonnollisista päästöistä.

Tarkistus 10
6 artiklan 1 kohta

Direktiivin 2000/60/EY 11 artiklan 
3 kohdassa säädettyjen perustoimenpiteiden 
lisäksi jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kunkin vesipiirin toimenpideohjelmaan
sisältyy toimenpiteitä, joilla ehkäistään 
mainitun direktiivin liitteessä VIII olevassa 
1–6 kohdassa tarkoitettujen pilaavien 
aineiden epäsuorat päästöt pohjaveteen.

Direktiivin 2000/60/EY 11 artiklan 
3 kohdassa säädettyjen perustoimenpiteiden 
lisäksi jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kunkin vesipiirin toimenpideohjelmaan 
sisältyy toimenpiteitä, joilla ehkäistään 
mainitun direktiivin liitteessä VIII olevassa 
1–6 kohdassa tarkoitettujen pilaavien 
aineiden epäsuorat päästöt pohjaveteen. 
Jäsenvaltioiden on kannustettava 
inhimillistä kehitystä ja asutuksen 
laajentamista käynnistäviä ja niistä 
vastuussa olevia osallistumaan yleisölle 
tiedottamiseen ja yleisön kuulemiseen, josta 
säädetään direktiivin 2000/60/EY 
14 artiklassa, jotta yleisö on tietoinen 
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taloudellisen toimintansa tulevasta 
vaikutuksesta pohjaveden kulutukseen ja 
käyttöön. Jäsenvaltioiden on huolehdittava 
siitä, että kyseiset tiedot annetaan yleisön 
käytettäviksi, jotta yleisöltä saadaan 
kommentteja ja varmistetaan, että yleisö on 
tietoinen akviferien käyttöluvista ja tilasta. 

Perustelu

Vähimmäistakeet akviferien, jotka ovat usein vaikeasti uudistettavia resursseja, kestävyydelle 
on, että ennen niiden käytön aloittamista tunnetaan taloudellisten hankkeiden vedentarve, ja 
että siten voidaan laskea niiden toteutettavuus ja vaikutukset. Myös tähän mennessä toteutettu 
hallinta osoittaa, että on tärkeää, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia akviferien käyttöluvista ja 
tilasta vesidirektiivissä säädettyjen avoimuus- ja osallistumisvaatimusten mukaisesti.

Tarkistus 11
6 a artikla (uusi)

6 a artikla
Direktiivin 2000/60/EY 9 artiklan 
mukaisesti jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimia pohjavesien pilaantumisesta 
aiheutuvien kustannusten siirtämiseksi 
pilaajille.
Jos pilaantumisen lähteenä on 
sisämarkkinoilla kaupattavien tuotteiden 
tuotanto tai käyttö, komissio toteuttaa 
toimia asiaankuuluvan ja kohtuullisen 
maksun asettamiseksi tällaisen 
pilaantumisen lähteelle.

Perustelu

Vesipolitiikan puitedirektiivissä vaaditaan jäsenvaltioita siirtämään veden käytöstä 
aiheutuvat kustannukset pilaaja maksaa -periaatteen mukaisesti. Ennen vuotta 2010 
jäsenvaltioiden on toimitettava tiedot toteuttamistavasta. Yksityishenkilöiden ja 
paikallisviranomaisten harjoittama kemiallisten torjunta-aineiden käyttö on suurin veden 
pilaantumisen lähde. Jopa oletetusti ympäristön kannalta harmittomat vaihtoehdot ovat yhä 
erittäin haitallisia pohjavedelle, vaikka ne vahingoittavat vähemmän maaperän elämää.
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Tarkistus 12
8 artiklan 1 a kohta (uusi)

Tulevien teollisuuden ja kaupunkien 
kehitysalueiden määrittämiseksi sekä 
turvallisuuden ja muutossuunnan 
laskevaksi kääntämisen laadun 
varmistamiseksi on tärkeää, että 
jäsenvaltiot laativat yhteisen menetelmän 
akviferien luokittelemista varten ja tekevät 
sen ottaen huomioon Inspire-ohjelman 
kehityksen. Tämän saavuttamiseksi 
jäsenvaltioiden on ryhdyttävä kokoamaan 
tietoja heti tämän direktiivin tultua 
voimaan.

Perustelu

On laadittava menetelmä tietojen keräämiseksi, jotta tiedot pohjavesimuodostumista voidaan 
esittää numeerisessa muodossa Inspire-ohjelmassa, jota Euroopan parlamentti parhaillaan 
käsittelee. Jäsenvaltioiden on sen vuoksi aloitettava osallistuminen 
tietojenkeruumenetelmään.

Tarkistus 13
Liite I, taulukko, rivi 3, sarake 3 (uusi)

Tätä standardia ei sovelleta luonnossa 
esiintyviin aineisiin, jotka on luetteloitu 
biosidien aktiivisiksi ainesosiksi ja joiden 
luonnollinen taustataso on korkeampi kuin 
ehdotettu laatunormi.

Perustelu

Eräät aktiiviset ainesosat, joita on lupa käyttää biosideissa, ovat luonnossa esiintyviä aineita 
(esimerkiksi natriumkloridi, jodi, hopea ja kupari). Siksi ympäristöissä, joissa kyseisiä 
luonnollisia aineita esiintyy, niiden läsnäolo lähistön pohjavesissä on paljon runsaampaa 
kuin ehdotettu raja 0,1 mikrogrammaa/litra. Kyse on vain luonnollisesta taustasta. 
Natriumkloridia (keittosuolaa) ja jodia on erittäin paljon myös merivedessä. Ei olekaan 
järkevää asettaa raja-arvoa näille luonnossa esiintyville aineille, vaikka niitä on lupa käyttää 
biosideissa.
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Tarkistus 14
Liite III, osa B, kohta 2.3

2.3 Tapa, jolla taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset kustannukset on otettu 
huomioon määriteltäessä raja-arvoja. 

2.3 Toimintaohjelma, joka jäsenvaltioiden 
on määrä laatia, sisältää perustelut tavalle, 
jolla taloudelliset ja yhteiskunnalliset 
kustannukset otetaan huomioon 
arvioitaessa toimenpiteitä, joilla pyritään 
saavuttamaan pohjaveden hyvä 
kemiallinen tila.

Perustelu

Taloudellisia ja yhteiskunnallisia kustannuksia ei pidä arvioida määriteltäessä raja-arvoja, 
vaan arvioitaessa toimenpiteitä, joita voidaan toteuttaa hyvä tilan saavuttamiseksi.
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