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Tarkistus 62
Direktiivin otsikko

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviksi 

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviksi

pohjaveden suojelusta pilaantumiselta pohjaveden suojelusta pilaantumiselta ja 
huononemiselta

Or. de

Perustelu

Uudessa direktiivissä mennään asetuksen 2000/60/EY 17 artiklassa annettua tehtävää 
pitemmälle, ja se sisältää myös sääntelyä, jolla jatketaan ja säilytetään säännöksiä, jotka 
sisältyvät pohjavesidirektiiviin 80/68/ETY, jonka voimassaolo päättyy viimeistään vuonna 
2013, ja tällä pyritään estämään ja välttämään tai rajoittamaan vaarallisia aineita sisältäviä 
päästöjä. Lisäksi pyritään estämään paitsi pilaantuminen niin myös erityisesti pohjaveden 
huononeminen uusien päästöjen johdosta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 63
Johdanto-osan 1 kappale

(1) Pohjavesi on itsessään arvokas 
luonnonvara, jota olisi suojeltava 
pilaantumiselta.

(1) Pohjavesi on itsessään arvokas 
luonnonvara, jota olisi suojeltava 
pilaantumiselta.

Tämä on erityisen tärkeää pohjavedestä 
riippuvaisissa ekosysteemeissä ja 
tapauksissa, joissa pohjavettä käytetään 
juomavetenä.

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey 

Tarkistus 64
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

(1 a) Pohjavettä on suojeltava siten, että 
hyvälaatuista juomavettä voidaan tuottaa 
yksinkertaisella suodattamisella, kuten 
direktiivin 2000/60/EY 7 artiklan 2 ja 
3 kohdassa olevissa tavoitteissa on säädetty.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Tarkistus 65
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

(1 a) Turmeltumattoman pohjaveden 
määrä vähenee nopeasti Euroopassa, mikä 
vaarantaa tulevien sukupolvien 
luonnollisen juomaveden tuotannon ja 
johtaa luonnonperinnön ja sen antamien 
ilojen peruuttamattomaan menetykseen.
On tehtävä lisätutkimusta, jotta direktiiviin 
voidaan sisällyttää arviointiperusteet 
pohjavesiekosysteemin laadulle ja 
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säännökset pohjavesiekosysteemien 
suojelulle turmeltumiselta.

Or. en

Perustelu

Pohjavesiluonnonvaroja on suojeltava myös ekosysteemeinä. Pohjaveden suojelua ei pitäisi 
rajoittaa vain maanalaisten varojen hyvään kemialliseen tilaan vaan on myös estettävä tämän 
luonnonvaran toimivuuden ja ekosysteemien monimuotoisuuden ylläpidon menetys niin 
maanalaisissa pohjavesimuodostumissa kuin maanpinnan yläpuolella. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 66
Johdanto-osan 3 kappale

(3) Koko ympäristön ja erityisesti ihmisten 
terveyden suojelemiseksi on vältettävä, 
ehkäistävä tai pienennettävä haitallisten 
pilaavien aineiden pitoisuuksia 
pohjavedessä.

(3) Koko ympäristön ja erityisesti ihmisten 
terveyden suojelemiseksi on vältettävä, 
ehkäistävä tai pienennettävä haitallisten 
pilaavien aineiden pitoisuuksia 
pohjavedessä.

Pohjavettä kuormittavat pääasiassa jätteet, 
ilman saasteet, maatalous ja liikenne. Näitä 
aloja säädellään nykyisin pitkälti EU:n 
lainsäädännössä. Pohjaveden suojelu on 
taattava kaikkia näitä aloja koskevilla 
yhtenäisillä säännöillä.

Or. de

Perustelu

Pohjaveden suojelu on otettava yhtenäisesti huomioon myös muussa EU/EY-
vesilainsäädännössä erityisesti päällekkäisen sääntelyn välttämiseksi. Tässä yhteydessä EU:n 
on itse pyrittävä ennalta varautumisen periaatteeseen, eli pohjaveden suojelun 
mahdollisimman korkeaan tasoon. Muuten jäsenvaltiot eivät voi taata pohja- ja juomaveden 
korkeaa laatua entiseen tapaan. EY:n kaatopaikkadirektiivissä ja sen täytäntöönpanoa 
koskevissa ohjeissa ei säädetä edellä tarkoitetusta suojatasosta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 67
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)
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(3 a) Pohjavesimuodostumia olisi myös 
suojeltava, jotta voidaan taata Euroopan 
maatalouden elinkelpoisuus, koska 
maatalous on korvaamaton väline 
aavikoitumisen vastaisessa toiminnassa. 
Pohjavesimuodostumia on suojattava 
tulevalta liikakäytöltä, joka lisää 
pilaantumista, heikentää veden virtausta 
huomattavasti ja saattaa johtaa jopa veden 
häviämiseen.

Or. es

Perustelu

Pohjavesimuodostumia on seurattava kattavasti, jotta voidaan hyvissä ajoin ryhtyä 
tarvittaviin toimiin, mikäli vesimäärät vähenevät huomattavasti tai mikäli pilaantuminen 
lisääntyy. Kastelun keskeyttämistä on syytä välttää, koska se hävittäisi kasvipeitteen, jolla on 
keskeinen rooli aavikoitumisen vastaisessa toiminnassa. Tästä syystä on tärkeää valvoa 
pohjavesimuodostuman liikakäyttöä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 68
Johdanto-osan 4 kappale

(4) Yhteisön vesipolitiikan puitteista 
23 päivänä lokakuuta 2000 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2000/60/EY annetaan kattavia 
säännöksiä pohjaveden suojelua ja 
säilyttämistä varten. Kuten kyseisen 
direktiivin 17 artiklassa säädetään, olisi 
annettava erityisiä toimenpiteitä pohjavesien 
pilaantumisen ehkäisemiseksi ja 
rajoittamiseksi; 

(4) Yhteisön vesipolitiikan puitteista 
23 päivänä lokakuuta 2000 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2000/60/EY annetaan kattavia 
säännöksiä pohjaveden suojelua ja 
säilyttämistä varten. Kuten kyseisen 
direktiivin 17 artiklassa säädetään, olisi 
annettava erityisiä toimenpiteitä pohjavesien 
pilaantumisen ehkäisemiseksi ja 
rajoittamiseksi.

näihin toimenpiteisiin kuuluvat pohjaveden 
hyvän kemiallisen tilan arviointiperusteet 
sekä arviointiperusteet merkityksellisten ja 
pysyvien nousevien muutossuuntien 
havaitsemiseksi ja niiden kohtien 
määrittämiseksi, joissa muutossuunnat 
käännetään laskeviksi.

Tällaisilla toimenpiteillä pyritään 
täyttämään pohjaveden hyvää kemiallista 
tilaa koskeva tavoite 4 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan mukaisesti.

Direktiivin 4 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan i alakohdan mukaisesti 
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jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön 
tarvittavat toimenpiteet, jotta ehkäistään 
kaikkien pohjavesimuodostumien tilan 
huononeminen tai rajoitetaan sen 
huononemista sekä (ii) suojellaan, 
parannetaan ja ennallistetaan kaikkia 
pohjavesimuodostumia tavoitteena 
saavuttaa pohjaveden hyvä tila.

Or. da

Perustelu

Komission viittauksessa vesipuitedirektiivin säännöksiin vääristetään direktiivin vaatimuksia, 
jotka koskevat erityisten toimenpiteiden toteuttamista pohjavesien pilaantumisen ehkäisyä ja 
valvontaa varten.

Vesipuitedirektiivin 17 artikla kuuluu: "Euroopan parlamentti ja neuvosto antavat erityisiä 
toimenpiteitä pohjavesien pilaantumisen ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi. Näillä 
toimenpiteillä pyritään saavuttamaan 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti pohjaveden 
hyvä kemiallinen tila".

Komission ehdotuksessa vesipuitedirektiivin 17 artiklaa kuvataan harhaanjohtavasti
seuraavalla tavalla: "Euroopan parlamentti ja neuvosto säätävät erityisistä toimenpiteistä 
pohjavesien pilaantumisen ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi määrittelemällä yhteiset 
perusteet hyvän kemiallisen tilan ja muutossuuntien arvioimista varten."

Komission ehdotuksessa hyvää kemiallista tilaa ja muutossuuntien arviointia koskevien 
yhteisten perusteiden määrittely on siis sama asia kuin erityiset toimenpiteet pohjavesien 
pilaantumisen ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi. Asia ei tietenkään ole näin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 69
Johdanto-osan 4 kappale

(4) Yhteisön vesipolitiikan puitteista 
23 päivänä lokakuuta 2000 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2000/60/EY annetaan kattavia 
säännöksiä pohjaveden suojelua ja 
säilyttämistä varten. Kuten kyseisen 
direktiivin 17 artiklassa säädetään, olisi 
annettava erityisiä toimenpiteitä pohjavesien 
pilaantumisen ehkäisemiseksi ja 
rajoittamiseksi; näihin toimenpiteisiin 
kuuluvat pohjaveden hyvän kemiallisen tilan 
arviointiperusteet sekä arviointiperusteet 
merkityksellisten ja pysyvien nousevien 
muutossuuntien havaitsemiseksi ja niiden 
kohtien määrittämiseksi, joissa 
muutossuunnat käännetään laskeviksi.

(4) Yhteisön vesipolitiikan puitteista 
23 päivänä lokakuuta 2000 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2000/60/EY annetaan kattavia 
säännöksiä pohjaveden suojelua ja 
säilyttämistä varten. Kuten kyseisen 
direktiivin 17 artiklassa säädetään, olisi 
annettava erityisiä toimenpiteitä pohjavesien 
pilaantumisen ehkäisemiseksi ja 
rajoittamiseksi; näihin toimenpiteisiin 
kuuluvat pohjaveden hyvän kemiallisen tilan 
arviointiperusteet sekä arviointiperusteet 
merkityksellisten ja pysyvien nousevien 
muutossuuntien havaitsemiseksi ja niiden 
kohtien määrittämiseksi, joissa 
muutossuunnat käännetään laskeviksi.

On myös laadittava kriteerit niiden 
vaikutusten arvioimiseksi, jotka 
pohjavesimuodostumien vesimäärien 
väheneminen aiheuttaa ympäristölle. 
Direktiivin 2000/60/EY 8 artiklan 
mukaisesti on seurattava 
vesimuodostumien määrällistä tilaa.

Or. es

Perustelu

Kun pohjavesimuodostumien laatua arvioidaan, vesimäärän vähenemisen vaikutusta ei pidä 
jättää huomiotta, koska se johtaa luonnollisten pitoisuusarvojen (esim. sulfaatti) nousuun. 
Direktiiviehdotus on epämääräinen vesipolitiikan puitedirektiivin 8 artiklassa säädetyn 
pohjaveden määrällisen tilan seurannan osalta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Klaß

Tarkistus 70
Johdanto-osan 5 kappale 

Korvaa esittelijän tarkistuksen 5 

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

laatunormeja ja arviointimenetelmiä, jotta 
voitaisiin arvioida ja kuvata pohjaveden ja 
pohjavesimuodostumien hyvä kemiallinen 
tila yhtenäisten säännösten perusteella. 
Pohjavesien suojaa koskevat 
vähimmäisvaatimukset on kuitenkin 
määritettävä Euroopan unionissa niin, ettei 
aiheudu kilpailun vääristymistä. 
Pohjaveden hyvän laadun saavuttamisen 
edellyttämät toimenpiteet vaativat 
merkittäviä investointeja. Uusien 
rahoitusnäkymien mukaisesti kehitettävillä 
rahoitusmekanismeilla olisi tarvittaessa 
tarjottava tukea niille, jotka joutuvat 
vastaamaan näistä lisäkustannuksista.

Or. de

Perustelu

Muuttumaton.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 71
Johdanto-osan 5 kappale

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

(5) Pohjavesimuodostumien hyvän 
kemiallisen tilan arvioimiseksi ja 
kuvaamiseksi on avoimesti kehitettävä
pohjaveden laatunormit ja 
arviointimenetelmät. Tässä yhteydessä on 
vastaavilla vähimmäisvaatimuksilla 
varmistettava, että Euroopan unionissa ei 
ilmene kilpailuvääristymiä.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 72
Johdanto-osan 5 kappale

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

tilan arviointiperusteiden saamiseksi olisi 
kehitettävä laatunormeja ja 
arviointimenetelmiä.

Or. da

Perustelu

On täysin mieletöntä ylipäätään puhua pohjaveden pilaantumisen raja-arvoista. Pohjavesi on 
pilaantunutta heti, kun siitä voidaan mitata vaikuttavia ainesosia. Kun mittausmenetelmät 
jatkuvasti kehittyvät ja niitä parannetaan, nyt ei pidä asettaa pilaantumiselle kiinteää raja-
arvoa, vaan sitä on mitattava alimman mitattavissa olevan tason mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Klaß

Tarkistus 73
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi) 

Korvaa esittelijän tarkistuksen 6

(5 a) Pohjaveden suojelu voi vaatia 
joillakin alueilla muutoksia maa- ja 
metsätalouden käytäntöihin, mistä voi 
seurata toimeentulon menetyksiä. Tätä 
asiaa on käsiteltävä laadittaessa uudistetun 
yhteisen maatalouspolitiikan mukaisia 
maaseudun kehittämissuunnitelmia.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 74
Johdanto-osan 6 kappale

(6) On määritettävä perusteet, joilla 
tunnistetaan pilaavien aineiden 
pitoisuuksien merkitykselliset ja pysyvät 
noususuunnat ja määritetään kohdat, 
joissa muutossuunnat käännetään 
laskeviksi; perusteissa on otettava 
huomioon se, miten todennäköisesti 
pohjavesiin liittyville vesiekosysteemeille ja 
niistä riippuvaisille maaekosysteemeille 
koituu haittaa.

Poistetaan.
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Or. da

Perustelu

Pilaantumisen lähteisiin on puututtava heti kun pohjavedessä todetaan aiheetonta 
pilaantumista. Ei voida hyväksyä sitä, että ennen pilaantumisen lähteisiin puuttumista 
odotetaan sitä, että pilaantuminen "jatkuu ja lisääntyy".

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Klaß

Tarkistus 75
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Korvaa esittelijän tarkistuksen 8

(7 a) Lisäksi on selvitettävä, minkä 
aineiden päästöjä on vältettävä ja 
rajoitettava. Tässä yhteydessä on otettava 
erityisesti huomioon myös tieteelliset tiedot 
ongelmallisista aineista, kuten 
endokriinisista aineista1.
1 Ks. Euroopan parlamentin 20. lokakuuta 1998 
antama päätöslauselma endokriinisia häiriöitä 
aiheuttavista kemiallisista aineista (EYVL C 341, 
9.11.1998, s. 37) ja parlamentin 26. lokakuuta 2000 
antama päätöslauselma komission tiedonannosta 
hormonaalisia haitta-aineita koskevasta yhteisön 
strategiasta – aineet, joiden epäillään vaikuttavan 
ihmisten ja luonnonvaraisten eläinten 
hormonijärjestelmien toimintaan (EYVL C 197, 
12.7.2001, s. 409).

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 76
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

(7 a) Direktiivin 2000/60/EY 11 artiklan 
3 kohdan f alakohdan mukaisesti 
pohjaveden varastointi ja palauttaminen on 
katsottava luvanvaraiseksi käytännöksi ja 
se on tunnistettava arvokkaaksi vesivarojen 
hallintamenetelmäksi.
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Or. en

Perustelu

Hyvän kemiallisen tilan arviointiperusteissa annetut viitearvot ovat 50 mg litraa kohden 
nitraateille ja 0,1 mikrogrammaa litraa kohden torjunta-aineille. Viittaamalla vesipolitiikan 
puitedirektiiviin lisäksi todetaan, että pohjaveden laatu ei voi vaikuttaa pintaveden 
ekologiseen laatuun. Tarkistuksella pyritään luomaan yhteys pohjaveden käyttöön 
juomaveden tuotannon lähteenä perusteissa, joilla arvioidaan pohjaveden hyvää kemiallista 
tilaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Jackson

Tarkistus 77
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

(7 a) Direktiivin 2000/60/EY 11 artiklan 
3 kohdan f alakohdan mukaisesti 
pohjaveden varastointi ja palauttaminen on 
katsottava luvanvaraiseksi käytännöksi ja 
se on tunnistettava arvokkaaksi vesivarojen 
hallintamenetelmäksi.

Or. en

Perustelu

Tekopohjaveden muodostaminen on jo laajassa käytössä Euroopassa. Johdanto-osan 
kappaleessa pyritään varmistamaan, että tekopohjaveden muodostamisen käyttö vahvistetaan 
vesivarojen kestävässä hallinnassa. Tarkistuksella myös täydennetään tämän direktiivin 
6 artiklaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey 

Tarkistus 78
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

(7 a) Jäsenvaltioiden pitäisi 
mahdollisuuksien mukaan käyttää 
olemassa olevia tilastointimenettelyjä, 
mikäli ne täyttävät kansainväliset 
standardit ja myötävaikuttavat 
seurantatulosten vertailtavuuteen 
jäsenvaltioiden välillä pitkällä tähtäyksellä;



AM\550205FI.doc 11/101 PE 350.247v01

FI

Or. nl

Perustelu

Huomio ja energia pitäisi keskittää tavoitteiden saavuttamiseen. Tarpeeton byrokratia, kuten 
tilastointimenettelyjen tuplaaminen, pitäisi välttää.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 79
1 artikla

Tällä direktiivillä säädetään direktiivin 
2000/60/EY 17 artiklan 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetuista erityisistä toimenpiteistä 
pohjavesien pilaantumisen ehkäisemiseksi ja 
rajoittamiseksi. Tällaisia toimenpiteitä ovat 
muun muassa seuraavat:

Tällä direktiivillä säädetään direktiivin 
2000/60/EY 17 artiklan 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetuista erityisistä toimenpiteistä 
pohjavesien pilaantumisen ehkäisemiseksi ja 
rajoittamiseksi. Tällaisia toimenpiteitä ovat 
muun muassa seuraavat:

a) pohjaveden hyvän kemiallisen tilan 
arviointiperusteet ja

a) pohjaveden hyvän kemiallisen tilan 
arviointiperusteet

b) arviointiperusteet merkityksellisten ja 
pysyvien nousevien muutossuuntien 
havaitsemiseksi ja niiden kohtien 
määrittämiseksi, joissa muutossuunnat 
käännetään laskeviksi.

b) arviointiperusteet merkityksellisten ja 
pysyvien nousevien muutossuuntien 
havaitsemiseksi ja niiden kohtien 
määrittämiseksi, joissa muutossuunnat 
käännetään laskeviksi ja

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

c) vaatimus, joka koskee pohjaveteen 
joutuvien pilaavien aineiden epäsuorien 
päästöjen ehkäisemistä tai rajoittamista.

Or. nl

Perustelu

Epäsuoria päästöjä koskevien vaatimusten vahvistaminen on yksi tämän direktiivin keskeisiä 
tavoitteita ja sen pitäisi olla samantasoinen kuin a ja b alakohdissa asetetut tavoitteet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 80
1 artiklan 2 kohta

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

2000/60/EY 4 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan i alakohdan mukainen 
vaatimus ehkäistä pilaavien aineiden pääsy 
pohjaveteen tai rajoittaa sitä ja ehkäistä 
kaikkien pohjavesimuodostumien tilan 
huononeminen.

Or. en

Perustelu

Epäsuorat päästöt on uusi käsite ja se pitäisi määritellä. Vesipolitiikan puitedirektiivissä 
käytetään vain yleistä termiä "pääsy" (input) ja erikoistermiä "suora päästö".

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 81
1 artiklan 1 kohdan a alakohta

a) pohjaveden hyvän kemiallisen tilan 
arviointiperusteet ja

a) arviointiperusteet pohjavedelle, jossa ei 
ilmene aiheetonta pilaantumista ja

Or. da

Perustelu

Ratkaisevaa on, että pohjavesi luokitellaan puhtaaksi, eli siinä ei esiinny ihmisen toiminnasta 
peräisin olevien aineiden aiheuttamaa pilaantumista. Tämä koskee esim. torjunta-aineita, 
typpeä tai muita ympäristölle vieraita aineita, jotka pohjavedestä todetaan ja jotka ovat 
peräisin maanviljelyksestä tai teollisuudesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 82
1 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) arviointiperusteet merkityksellisten ja 
pysyvien nousevien muutossuuntien 
havaitsemiseksi ja niiden kohtien 
määrittämiseksi, joissa muutossuunnat 
käännetään laskeviksi.

b) arviointiperusteet, joiden perusteella 
pilaantumisen lähteisiin puututaan, kun 
pohjavedessä on todettu aiheetonta 
pilaantumista.

Or. da
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Perustelu

Pilaantumisen lähteisiin on puututtava heti kun pohjavedessä todetaan aiheetonta 
pilaantumista. Ei voida hyväksyä sitä, että ennen pilaantumisen lähteisiin puuttumista 
odotetaan sitä, että pilaantuminen "jatkuu ja lisääntyy".

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Tarkistus 83
1 artiklan 2 kohta

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

Tässä direktiivissä eritellään direktiivin 
2000/60/EY 4 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan i alakohdan mukainen 
vaatimus ehkäistä pilaavien aineiden pääsy 
pohjaveteen tai rajoittaa sitä ja ehkäistä 
kaikkien pohjavesimuodostumien tilan 
huononeminen.

Or. en

Perustelu

Direktiivissä ei pitäisi esitellä uutta käsitettä "epäsuorat päästöt". Vesipolitiikan 
puitedirektiivissä tehdään ero vain yleisen tapauksen, eli pilaavien aineiden "pääsyn" (input) 
pohjaveteen, ja erikoistapauksen, eli pilaavien aineiden "päästämisen suoraan" pohjaveteen, 
välillä.

Direktiivissä on selvennettävä vesipolitiikan puitedirektiivissä mainittuja, aineiden pääsyn 
"ehkäisemistä" ja sen "rajoittamista" koskevia velvoitteita sekä säädettävä EU:n toimista, 
joilla pilaavia aineita koskevat ehkäisemisvelvoitteet pannaan täytäntöön Euroopassa. 
Direktiivissä on myös selvennettävä vesipolitiikan puitedirektiivin velvoitetta, joka koskee 
pohjaveden kemiallisen tilan huononemisen ehkäisyä. Joidenkin mielestä tämä velvoite 
tarkoittaa vallitsevan tilan ylläpitoa, mutta toiset katsovat sen tarkoittavan sitä, että 
ehkäistään tilan muuttuminen hyvästä huonoksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey 

Tarkistus 84
1 artiklan 2 kohta

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

b a) toimenpideohjelman perustaminen 
jäsenvaltioissa, jotta ehkäistään 
pohjaveteen joutuvien pilaavien aineiden 
epäsuorat päästöt tai niitä rajoitetaan.
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines, Caroline Jackson

Tarkistus 85
1 artiklan 2 a kohta (uusi)

Tässä direktiivissä, joka on jatkoa 
direktiiville 2000/60/EY, edellytetään, että 
jäsenvaltiot ja vesivarojen kestävästä 
hoidosta vastaavat viranomaiset toteuttavat 
kaikki tarvittavat toimet 
pohjavesimuodostumien tilan 
luonnehtimiseksi ja seuraamiseksi. Nämä 
toimet, jotka on lueteltu direktiivin 
2000/60/EC liitteissä IV ja V, kattavat 
muun muassa pohjavesimuodostumien 
sijainnin ja rajat sekä geologiset ja 
hydrologiset ominaispiirteet, täyttymis- ja 
palautumiskapasiteetin, valuma-alueet, 
vedenottopaikat sekä liikakäytön ja 
pilaantumisen riskit.

Or. es

Perustelu

Koska ehdotus on jatkoa direktiiville 2000/60/EY, siinä olisi selvennettävä, että eräät 
puitedirektiivin instrumentit ovat tarpeen pohjaveden asianmukaisen suojelun kannalta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Tarkistus 86
2 artiklan 1 kohta

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

olevan huono.

Poistetaan.

Or. en
Perustelu

Ei ole tarvetta esitellä uutta käsitettä "raja-arvo", joka vastaa "laatunormia".
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Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 87
2 artiklan 1 kohta

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

1. 'Pohjaveden laatunormeilla' tarkoitetaan 
ympäristönormeja, jotka on ilmoitettu 
tiettyä pilaavaa ainetta, pilaavien aineiden 
ryhmää tai pohjaveden pilaantumisen 
indikaattoria koskevina pitoisuuksina, jotka 
ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun 
vuoksi eivät saisi ylittyä ja jotka 
muodostavat hyvän ja huonon kemiallisen 
tilan välisen rajan.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 88
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 luonnollisesti 
esiintyvään pitoisuuteen perustuvaa 
pohjaveden pilaavien aineiden 
pitoisuusrajaa, jonka ylittyessä 
pohjavesimuodostuman tai -muodostumien 
kemiallisen tilan katsotaan olevan huono.

Or. nl

Perustelu

Määritelmästä puuttuu viittaus luonnollisesti esiintyvien aineiden pitoisuuksiin. Jos tiettyä 
ainetta esiintyy vesimuodostumassa luonnollisesti, sen ei pitäisi katsoa olevan kemialliselta 
tilaltaan huono.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 89
2 artiklan 1 kohta

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

1. 'Raja-arvolla' tarkoitetaan pohjaveden 
pilaavien aineiden pitoisuusrajaa, jonka 
ylittyessä pohjavesimuodostuman tai 
-muodostumien kemiallisen tilan katsotaan 
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olevan huono. olevan huono, kun myös geogeeniset 
taustatasot samalla ylittyvät.

Or. de

Perustelu

Raja-arvon ylittyminen ei voi johtaa pohjavesimuodostuman huonoon laatuun silloin, kun 
luonnossa esiintyvän pilaavan aineen taustataso ei ylity.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 90
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. 'Aiheettomalla pilaantumisella' 
tarkoitetaan sellaisten aineiden toteamista, 
joita ei luonnostaan esiinny pohjavedessä 
ja jotka ovat tunkeutuneet ylimpien 
maakerrosten läpi ihmisen toiminnan 
seurauksena. 

Or. da

Perustelu

Vastaa 1 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteluja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Tarkistus 91
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 sellaista 
nousevaa muutossuuntaa pilaavien 
aineiden pitoisuuksissa, joka vaarantaa 
direktiivin 2000/60/EY 4 artiklan 
1 kohdassa ja 7 artiklassa säädettyjen 
tavoitteiden saavuttamisen.

Or. en
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Perustelu

On tärkeää, että turmeltumaton ja lähes turmeltumaton pohjavesi tunnistetaan ja että sitä 
suojellaan lisää. Turmeltumattoman pohjaveden korkean kemiallisen tilan toteaminen 
tarjoaisi tarvittavan suojan, sillä se sallisi kohdistaa toimia Euroopan jäljellä oleviin 
saastumattomiin pohjavesimuodostumiin. Useimmissa tapauksissa pohjavesimuodostumien 
korkea kemiallinen tila todetaan alueilla, joita jo suojellaan voimassa olevalla yhteisön 
lainsäädännöllä (luontotyyppi-, lintu- ja juomavesidirektiivit). Tästä syystä siitä ei aiheudu 
huomattavaa lisätaakkaa jäsenvaltioille vaan sillä pikemminkin taataan voimassa olevien 
EU:n politiikkojen yhdenmukaisuus ja toistensa täydentävyys.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 92
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, joka vaarantaa direktiivin 
2000/60/EY 4 artiklan 1 kohdassa ja 
7 artiklassa säädettyjen tavoitteiden 
saavuttamisen.

Or. en

Perustelu

"Merkityksellisen suunnan" ympäristötuloksena pitäisi olla pikemminkin teksti kuin 
mittaukset, joissa ei välttämättä kiinnitetä kunnolla huomiota avaintavoitteisiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête 

Tarkistus 93
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 ja 
ympäristöllisesti merkittävää pilaavien 
aineiden pitoisuuden kasvua pohjavedessä.
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Or. en

Perustelu

Noususuunnan voidaan luotettavasti havaita olevan pohjavedessä mutta sillä ei ole vaikutusta 
ympäristöön. Komission ehdotus sopia päivämäärä, jota vasten suuntia arvioidaan, jättäisi 
pois sellaisten pilaavien aineiden suunta-arvioinnin, joita ei seurata seurantaohjelmien 
alussa vaan jotka havaitaan myöhemmin. Tämä johtaisi ympäristön epätäydelliseen 
suojeluun.

Tarkistusehdotuksessa jäsenvaltioita vaaditaan keskittämään ponnistuksensa sellaisten 
muutossuuntien kääntämiseen laskeviksi, joilla voisi olla ympäristöllisesti merkittäviä
vaikutuksia. Tarkistuksella varmistetaan suhteellinen lähestymistapa, joka on tehokas 
ympäristön ja kustannusten kannalta.

Aloituskohta, jossa muutossuunta käännetään laskevaksi, on esiteltävä asianmukaisessa 
liitteessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan, María Sornosa Martínez 

Tarkistus 94
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 ja 
ympäristöllisesti merkittävää pilaavien 
aineiden pitoisuuden kasvua pohjavedessä.

Or. en

Perustelu

Noususuunnan voidaan luotettavasti havaita olevan pohjavedessä mutta sillä ei ole vaikutusta 
ympäristöön. Komission ehdotus sopia päivämäärä, jota vasten suuntia arvioidaan, jättäisi 
pois sellaisten pilaavien aineiden suunta-arvioinnin, joita ei seurata seurantaohjelmien 
alussa vaan jotka havaitaan myöhemmin. Tämä johtaisi ympäristön epätäydelliseen 
suojeluun.

Tarkistusehdotuksessa jäsenvaltioita vaaditaan keskittämään ponnistuksensa sellaisten 
muutossuuntien kääntämiseen laskeviksi, joilla voisi olla ympäristöllisesti merkittäviä
vaikutuksia. Tarkistuksella varmistetaan suhteellinen lähestymistapa, joka on tehokas 
ympäristön ja kustannusten kannalta. Aloituskohta, jossa muutossuunta käännetään 
laskevaksi, on esiteltävä asianmukaisessa liitteessä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 95
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, 
pohjaveden laatunormit huomioon ottaen.

Or. de

Perustelu

Siirrytään yhdenmukaisesti käyttämään käsitettä "pohjaveden laatunormi" raja-arvon sijasta, 
vrt. Klaßin mietintö.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Tarkistus 96
2 artiklan 3 kohta

3. 'Epäsuoralla päästöllä pohjaveteen' 
tarkoitetaan pilaavien aineiden pääsyä 
pohjaveteen kallio- tai maaperän läpi 
suodattumalla.

3. Pohjavesimuodostuman 'korkealla 
kemiallisella tilalla' tarkoitetaan
pohjavesimuodostuman kemiallista 
koostumusta, jota ihmistoiminta ei ole 
muuttanut ollenkaan tai vain hyvin vähän, 
verrattuna siihen, mitä sen arvioidaan 
normaalisti olevan häiriöttömissä oloissa.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että turmeltumaton ja lähes turmeltumaton pohjavesi tunnistetaan ja että sitä 
suojellaan lisää. Turmeltumattoman pohjaveden korkean kemiallisen tilan toteaminen 
tarjoaisi tarvittavan suojan, sillä se sallisi kohdistaa toimia Euroopan jäljellä oleviin 
saastumattomiin pohjavesimuodostumiin. Useimmissa tapauksissa pohjavesimuodostumien 
korkea kemiallinen tila todetaan alueilla, joita jo suojellaan voimassa olevalla yhteisön 
lainsäädännöllä (luontotyyppi-, lintu- ja juomavesidirektiivit). Tästä syystä siitä ei aiheudu 
huomattavaa lisätaakkaa jäsenvaltioille vaan sillä pikemminkin taataan voimassa olevien 
EU:n politiikkojen yhdenmukaisuus ja toistensa täydentävyys.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 97
2 artiklan 3 kohta

3. 'Epäsuoralla päästöllä pohjaveteen' 
tarkoitetaan pilaavien aineiden pääsyä 
pohjaveteen kallio- tai maaperän läpi 
suodattumalla.

3. 'Epäsuoralla päästöllä pohjaveteen' 
tarkoitetaan pilaavien aineiden päästöjä ja 
häviöitä, jotka eivät ole direktiivin 
2000/60/EY 2 artiklan 32 kohdassa 
tarkoitettuja suoria päästöjä pohjaveteen 
mutta jotka voivat johtaa pohjaveden 
pilaantumiseen tai huononemiseen.

Or. de

Perustelu

Tekstiä muokkaava tarkistus, vrt. myös tarkistuksen 1 perustelut sekä Klaßin mietinnössä 
pilaantumisen määritelmästä esitetyt perustelut.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 98
2 artiklan 3 kohta

3. 'Epäsuoralla päästöllä pohjaveteen' 
tarkoitetaan pilaavien aineiden pääsyä 
pohjaveteen kallio- tai maaperän läpi 
suodattumalla.

3. 'Pilaavien aineiden päästöllä pohjaveteen' 
tarkoitetaan ihmisen toiminnasta suoraan 
tai epäsuorasti aiheutuvaa pilaavien 
aineiden pääsyä pohjaveteen.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 99
2 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. 'Huononemisella' tarkoitetaan kaikkea 
ihmisen toiminnasta aiheutuvaa 
määrältään vähäistä ja jatkuvaa pilaavien 
aineiden pitoisuuksien lisääntymistä 
pohjavesimuodostuman vallitsevaan tilaan 
verrattuna.
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Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 100
2 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. 'Huononemisella' tarkoitetaan kaikkia 
pohjavesimuodostuman tilassa tapahtuvia 
merkittäviä muutoksia hyvästä huonoksi.

Or. de

Perustelu

Vesipuitedirektiivissä 2000/60/EY erotetaan toisistaan pohjavesimuodostuman hyvä ja huono 
tila. Huononeminen on siten merkittävä muutos hyvästä tilasta kohti huonoa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Niels Busk

Tarkistus 101
2 artiklan 3 a kohta (uusi)

(3 a) 'Pohjavedellä' tarkoitetaan maaperän 
kyllästyneessä vyöhykkeessä jatkuvasti 
olevaa vettä. Salaojaputkien ja niiden 
yläpuolella oleva vesi ei täytä pohjaveden 
määritelmää niin kuin ei myöskään 
pintavesi ja juuristovyöhykkeessä oleva 
vesi. 

Or. en

Perustelu

Tämä salaojaputkissa ja niiden ympärillä olevaa vettä koskeva lisämääritelmä auttaa 
selventämään määritelmää maatalousalueilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Klaß

Tarkistus 102
2 artiklan 3 a kohta (uusi)
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(3 a) 'Taustapitoisuudella' tarkoitetaan 
pohjavesimuodostumassa olevan aineen 
pitoisuutta, jota ihmistoiminta ei ole
muuttanut ollenkaan tai vain vähän 
häiriöttömiin oloihin verrattuna.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Klaß

Tarkistus 103
2 artiklan 3 b kohta (uusi)

(3 b) Pohjavesimuodostumassa olevan 
aineen 'peruspitoisuudella' tarkoitetaan 
keskimääräistä pitoisuutta, jotka on mitattu 
viitevuosien 2007 ja 2008 aikana 
vesipolitiikan puitedirektiivin 8 artiklan 
mukaisesti aloitettujen seurantaohjelmien 
perusteella.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Tarkistus 104
2 artiklan 1 a kohta (uusi)

Jäsenvaltioiden on luokiteltava 
pohjavesimuodostumat, joiden kemiallinen 
tila on korkea, direktiivin 2000/60/EY 
5 artiklan täytäntöönpanosta saamansa 
tiedon perusteella, jotta ne voivat täyttää 
direktiivin 2000/60/EY 4 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan i alakohdassa säädetyn 
velvoitteen pohjavesimuodostumien 
kemiallisen tilan huononemisen 
ehkäisemisestä.
Pohjavesimuodostumien luokitus on 
tarkistettava ja tarvittaessa päivitettävä 
direktiivin 2000/60/EY 5 artiklan 2 kohdan 
säännösten mukaisesti. 
Pohjavesimuodostumat, joiden kemiallinen 
tila on korkea, on tunnistettava osana 



AM\550205FI.doc 23/101 PE 350.247v01

FI

direktiivin 2000/60/EY 13 artiklassa ja 
liitteessä VII tarkoitettuja vesipiirin 
hoitosuunnitelmia. Niiden 
pohjavesimuodostumien osalta, joiden 
kemiallinen tila on korkea, vesipiirin 
hoitosuunnitelmiin on sisällytettävä 
yhteenveto toteutetuista toimista ja 
huomautus tavoitteiden mahdollisesta 
täyttämättä jättämisestä sekä syistä siihen.

Or. en

Perustelu

Selventää huononemisen ehkäisemistä koskevan velvoitteen soveltamista ja suojelee 
Euroopan jäljellä olevia saastumattomia pohjavesialueita tulevasta saastumiselta ja 
täyttymiseltä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines, Caroline Jackson

Tarkistus 105
3 artiklan -1 kohta (uusi)

Jäsenvaltioiden on direktiivin 2000/60/EY 
ja erityisesti sen liitteessä II olevan 2.1, 2.2, 
2.3 ja 2.4 kohdan mukaisesti taattava 
pohjaveden kestävyys ja estettävä sen 
liikakäyttö, huononeminen tai häviäminen. 
Koska pohjavesi muodostaa juoma- ja 
maatalousvesivarannon ja on lisäksi 
vesivarojen keskeisin sääntelijä kuivilla 
alueilla, komission on varmistettava 
voimassa olevan lainsäädännön tarkka 
noudattaminen.

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Klaß

Tarkistus 106
3 artiklan a kohta

a) minkään tämän direktiivin liitteen I 
sarakkeessa 1 tarkoitetun aineen mitattu tai 
ennustettu pitoisuus ei ylitä kyseisen liitteen 

a) minkään tämän direktiivin liitteen I 
sarakkeessa 1 tarkoitetun aineen mitattu 
pitoisuus ei ylitä kyseisen liitteen 
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sarakkeessa 2 säädettyjä laatunormeja sarakkeessa 2 säädettyjä laatunormeja. Jos 
pohjavesimuodostuman tai 
pohjavesimuodostumien ryhmän 
luonnollisista geogeenisista syistä johtuvat 
pilaavien aineiden pitoisuudet, joita varten 
on määritetty liitteen I mukainen 
pohjaveden laatunormi tai liitteen II 
mukainen täydentävä kansallinen 
pohjaveden laatunormi, ylittävät nämä 
arvot, siirtyminen hyvästä tilasta huonoon 
määritellään lisäämällä luonnollisiin 
pitoisuuksiin säädetyt pohjaveden 
laatunormit.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella säädetään pohjaveden luonnollisista pitoisuuksista, ns. taustatasoista. Koska 
laatunormien määrittelyssä ei voida ottaa huomioon eri puolilla Eurooppaa vallitsevia hyvin 
erilaisia pitoisuuksia, on määritettävä, mitä tapahtuu, jos jo luonnolliset pitoisuudet ylittävät 
laatunormit. Jos tällainen tapaus ilmenee pohjavesimuodostumassa tai 
pohjavesimuodostumien ryhmässä, laatunormina on pidettävä korkeita luonnollisia 
pitoisuuksia. Jotta voidaan estää se, että alueilla, joilla luonnolliset pitoisuudet ovat 
laatunormien yläpuolella, suositaan pilaavia aineita sisältävien aineiden käyttöä tai 
varastointia, näillä alueilla on estettävä pilaavien aineiden runsaampi kertyminen 
pohjaveteen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 107
3 artiklan a kohta

a) minkään tämän direktiivin liitteen I 
sarakkeessa 1 tarkoitetun aineen mitattu tai 
ennustettu pitoisuus ei ylitä kyseisen liitteen 
sarakkeessa 2 säädettyjä laatunormeja

a) minkään tämän direktiivin liitteen I 
sarakkeessa 1 tarkoitetun aineen mitattu tai 
ennustettu pitoisuus ei ylitä kyseisen liitteen 
sarakkeessa 2 säädettyjä laatunormeja

Jos pohjavesimuodostuman tai 
pohjavesimuodostumien ryhmän 
luonnollisista geogeenisista syistä johtuvat 
pilaavien aineiden pitoisuudet, joita varten 
on määritetty liitteen I mukainen 
pohjaveden laatunormi tai liitteen II 
mukainen täydentävä kansallinen 
pohjaveden laatunormi, ylittävät nämä 
arvot, tällöin sovelletaan luonnollisia 
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pitoisuuksia lisättynä 20 prosentilla 
pohjaveden laatunormin alkuperäisestä 
arvosta.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella säädetään pohjaveden luonnollisista pitoisuuksista, ns. taustatasoista. Koska 
laatunormien määrittelyssä ei voida ottaa huomioon eri puolilla Eurooppaa vallitsevia hyvin 
erilaisia pitoisuuksia, on määritettävä, mitä tapahtuu, jos jo luonnolliset pitoisuudet ylittävät 
laatunormit. Jos tällainen tapaus ilmenee pohjavesimuodostumassa tai 
pohjavesimuodostumien ryhmässä, laatunormina on pidettävä korkeita luonnollisia 
pitoisuuksia lisättynä 20 prosentilla pohjaveden laatunormin alkuperäisestä arvosta. Tällä 
otetaan yhtäältä huomioon ihmisen toiminnasta aiheutuvat väistämättömät päästöt 
pohjaveteen mutta toisaalta estetään se, että alueilla, joilla luonnolliset pitoisuudet ovat 
laatunormien yläpuolella, suositaan pilaavia aineita sisältävien aineiden käyttöä tai 
varastointia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 108
3 artiklan a kohta

a) minkään tämän direktiivin liitteen I 
sarakkeessa 1 tarkoitetun aineen mitattu tai 
ennustettu pitoisuus ei ylitä kyseisen liitteen 
sarakkeessa 2 säädettyjä laatunormeja

a) minkään tämän direktiivin liitteen I 
sarakkeessa 1 tarkoitetun aineen mitattu, 
arvioitu tai ennustettu pitoisuus ei ylitä 
kyseisen liitteen sarakkeessa 2 säädettyjä 
laatunormeja

Or. nl

Perustelu

Pitoisuus arvioidaan interpolaation ja/tai ekstrapolaation avulla, minkä jälkeen laaditaan 
ennuste.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 109
3 artiklan 1 a kohta (uusi)

Normien noudattaminen todetaan 
vertaamalla aritmeettisia keskiarvoja, jotka 
saadaan kaikista direktiivin 2000/60/EY 
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5 artiklan mukaisesti suoritetun analyysin 
perusteella uhanalaiseksi luokitellun 
pohjavesimuodostuman tai 
pohjavesimuodostumien ryhmän 
näytteenottopaikoista. Yksittäisistä 
näytteenottopaikoista saadut mittausarvot, 
jotka eivät ole normin mukaisia, ratkaisevat 
luokituksen vain silloin, kun kyseinen 
näytteenottopaikka on liitteen I osan A 
mukaisen asiantuntijatutkimuksen 
perusteella pohjavesimuodostuman tai sen 
osan kuormituksen kannalta ratkaiseva. 
Jäsenvaltiot julkistavat niiltä direktiivin 
2000/60/EY 13 artiklassa edellytetyssä 
vesipiirin hoitosuunnitelmassa arvionsa 
kaikkien pohjavesimuodostumien 
kemiallisesta tilasta, mukaan luettuna tapa, 
jolla yksittäisestä näytteenottopaikasta 
todetut ylitykset vaikuttavat koko 
pohjavesimuodostuman tai 
pohjavesimuodostumien ryhmän 
kokonaisluokitukseen. Jäsenvaltioiden on 
annettava oikeudellisesti sitovia säännöksiä 
pohjavesimuodostuman luokittelusta hyvän 
kemiallisen tilan mukaiseksi.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Tarkistus 110
3 artiklan b a kohta (uusi)

(b a) uudet jäsenvaltiot täyttävät 
nitraattidirektiivin (91/676/ETY) ja 
kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamisesta annetun direktiivin 
(91/414/ETY) vaatimukset sekä 
varmistavat, että juomavesivarantoja 
suojellaan direktiivin 2000/60/EY 
7 artiklan ja 4 artiklan 1 kohdan 
c alakohdan mukaisesti ja että laatua 
parannetaan, jotta voidaan minimoida 
vedenpuhdistuskäsittely, jota vaaditaan 
direktiivissä 80/778/ETY, sellaisena kuin se 
on muutettuna direktiivillä 98/83/EY, 
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säädettyjen normien täyttämiseksi.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 111
3 artiklan 1 a kohta (uusi)

Normien noudattaminen on arvioitava 
näytteenottopisteittäin vertaamalla 
seuranta-arvojen keskiarvoa kyseisessä
näytteenottopisteessä hyvän tilan 
normeihin ja muiden pilaavien aineiden 
raja-arvoihin. Raja-arvojen ylittämisen on 
johdettava toimenpideohjelman mukaisiin 
toimiin.

Or. en

Perustelu

Tämä kohta mainittiin liitteessä I olevassa alaviitteessä 22. Tämä on kuitenkin liian tärkeä 
asia sijoitettavaksi liitteen alaviitteeseen. Mitattujen tietojen arviointi normeihin verrattuna 
on selitettävä erillisessä artiklassa tai liitteessä. Arviointimenetelmää on myös voitava 
soveltaa muihin pilaaviin aineisiin. Alaviitteessä ei selitetä selvästi, miten tietoja arvioidaan 
normien perusteella. On estettävä, että tietojen siloittelun takia ongelmatilanteet jätetään 
huomiotta. Sen takia 3 artiklaan lisätään uusi kohta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 112
3 artiklan 1 a kohta (uusi)

Kun on kyse pitkään pilaantuneena olleista 
kohteista, pohjaveden pilaantumisen 
arvioinnin toteuttaa toimivaltainen 
viranomainen arvioituaan ensin terveydelle 
ja ympäristölle aiheutuvat riskit, mitä ei 
kuitenkaan oteta huomioon 
vesimuodostuman tilaa arvioitaessa.  
Arviointi- ja kunnostuskriteerit on 
sisällytettävä direktiivin 2000/60/EY 
13 artiklassa tarkoitettuun 
hoitosuunnitelmaan.
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Alueen kunnostamiseksi 
toimenpideohjelma voi kattaa 
kunnostustoimia sekä toimia, joiden 
tarkoituksena on estää pilaantumisen 
laajentuminen. Tämä säännös ei rajoita 
direktiivin 2000/60/EY 4 artiklan 4 ja 
5 kohdan soveltamista. 

Or. fr

Perustelu

Vesipolitiikan puitedirektiivissä ei mainita kunnostusohjelmaa vaan toimenpideohjelmia, 
jotka kattavat toimet hoitosuunnitelmassa mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 113
3 artiklan b a kohta (uusi)

b a) pohjavesimuodostuma, joka on 
luokiteltu vesimuodostumaksi direktiivin 
2000/60/EY1 7 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti, täyttää myös kyseisen 
direktiivin 7 artiklan 2 kohdan vaatimukset.
1 EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1.

Or. nl

Perustelu

Lisäys on tarpeen, koska b alakohdan viittaus vesipolitiikan puitedirektiivin liitteeseen V ei 
riitä juomaveden osalta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête, Chris Davies 

Tarkistus 114
3 a artikla (uusi)

3 a artikla
Pohjaveden kemiallisen tilan arviointi
1. Jäsenvaltioiden on luokiteltava 
pohjavesimuodostumien kemiallinen tila 
hyväksi, kun pohjaveden laatunormeja ja 
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raja-arvoja ei ylitetä yhdessäkään 
seurantapisteessä, joka on perustettu 
direktiivin 2000/60/EY 8 artiklan ja 
liitteen V mukaisesti pohjaveden 
kemiallisen tilan arvioimista varten.
2. Jos pohjaveden laatunormi tai raja-arvo 
ylitetään seurantapisteessä, jäsenvaltion on 
tutkittava, onko ylitys osoitus siitä, että
i) yhtä tai useampaa direktiivin 2000/60/EY 
liitteen V taulukossa 2.3.2 säädettyä ehtoa 
pohjaveden hyvälle kemialliselle tilalle ei 
ole täytetty; tai
ii) juomavesivarantoja ei suojella 
direktiivin 2000/60/EY 7 artiklan 
mukaisesti.
3. Pohjavesimuodostuman kemiallisen tilan 
on katsottava olevan huono ainoastaan 
silloin, kun 2 kohdassa tarkoitetun 
tutkimuksen tuloksesta käy ilmi, että yksi 
tai useampi 2 kohdan i alakohdassa tai 
ii alakohdassa mainituista ehdoista 
toteutuu.

Or. en

Perustelu

Tekniset haasteet sen ymmärtämiselle, mitä maanalaisissa kerrostumissa olevalle 
pohjavedelle on tapahtumassa, ovat suuret. Esimerkiksi pohjaveden laatu, joka todetaan 
poraamalla pohjavesimuodostuman tietystä paikasta ja tietystä syvyydestä, saattaa erota 
täysin vain muutaman metrin päässä olevasta laadusta.

Tarkistuksella varmistetaan, että jäsenvaltiot ryhtyvät tarpeellisiin toimiin arvioidakseen, 
täyttyvätkö pohjaveden hyvän kemiallisen tilan edellytykset. Se perustuu 
tutkimuslähestymistapaan, jossa tehdään järkevä ja sijaintikohtainen arvio 
pohjavesimuodostuman todellisesta tilasta, ja siinä lisätään ehdoksi pohjavesivarantojen 
suojelu vesipolitiikan puitedirektiivin mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan 

Tarkistus 115
3 a artikla (uusi) 

3 a artikla
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Pohjaveden kemiallisen tilan arviointi
1. Jäsenvaltioiden on luokiteltava 
pohjavesimuodostumien kemiallinen tila 
hyväksi, kun pohjaveden laatunormeja ja 
raja-arvoja ei ylitetä yhdessäkään 
seurantapisteessä, joka on perustettu 
direktiivin 2000/60/EY 8 artiklan ja 
liitteen V mukaisesti pohjaveden 
kemiallisen tilan arvioimista varten.
2. Jos pohjaveden laatunormi tai raja-arvo 
ylitetään seurantapisteessä, jäsenvaltion on 
tutkittava, onko ylitys osoitus siitä, että
i) yhtä tai useampaa direktiivin 2000/60/EY 
liitteen V taulukossa 2.3.2 säädettyä ehtoa 
pohjaveden hyvälle kemialliselle tilalle ei 
ole täytetty; tai
ii) juomavesivarantoja ei suojella 
direktiivin 2000/60/EY 7 artiklan 
mukaisesti.
3. Pohjavesimuodostuman kemiallisen tilan 
on katsottava olevan huono ainoastaan 
silloin, kun 2 kohdassa tarkoitetun 
tutkimuksen tuloksesta käy ilmi, että yksi 
tai useampi 2 kohdan i alakohdassa tai 
ii alakohdassa mainituista ehdoista 
toteutuu.

Or. en

Perustelu

Tekniset haasteet sen ymmärtämiselle, mitä maanalaisissa kerrostumissa olevalle 
pohjavedelle on tapahtumassa, ovat suuret. Esimerkiksi pohjaveden laatu, joka todetaan 
poraamalla pohjavesimuodostuman tietystä paikasta ja tietystä syvyydestä, saattaa erota 
täysin vain muutaman metrin päässä olevasta laadusta.

Tarkistuksella varmistetaan, että jäsenvaltiot ryhtyvät tarpeellisiin toimiin arvioidakseen, 
täyttyvätkö pohjaveden hyvän kemiallisen tilan edellytykset. Se perustuu 
tutkimuslähestymistapaan, jossa tehdään järkevä ja sijaintikohtainen arvio 
pohjavesimuodostuman todellisesta tilasta, ja siinä lisätään ehdoksi pohjavesivarantojen 
suojelu vesipolitiikan puitedirektiivin mukaisesti.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 116
3 a artikla (uusi)

3 a artikla
Pohjaveden kemiallisen tilan arviointi

1. Jäsenvaltioiden on luokiteltava 
pohjavesimuodostumien kemiallinen tila 
hyväksi, kun pohjaveden laatunormeja ja 
raja-arvoja ei ylitetä yhdessäkään 
seurantapisteessä, joka on perustettu 
direktiivin 2000/60/EY 8 artiklan ja 
liitteen V mukaisesti pohjaveden 
kemiallisen tilan arvioimista varten.
2. Jos pohjaveden laatunormi tai raja-arvo 
ylitetään seurantapisteessä, jäsenvaltion on 
tutkittava, onko ylitys osoitus siitä, että
i) yhtä tai useampaa direktiivin 2000/60/EY 
liitteen V taulukossa 2.3.2 säädettyä ehtoa 
pohjaveden hyvälle kemialliselle tilalle ei 
ole täytetty; tai
ii) juomavesivarantoja ei suojella 
direktiivin 2000/60/EY 7 artiklan 
mukaisesti.
3. Pohjavesimuodostuman kemiallisen tilan 
on katsottava olevan huono ainoastaan 
silloin, kun 2 kohdassa tarkoitetun 
tutkimuksen tuloksesta käy ilmi, että yksi 
tai useampi 2 kohdan i alakohdassa tai 
ii alakohdassa mainituista ehdoista 
toteutuu.

Or. en

Perustelu

Tekniset haasteet sen ymmärtämiselle, mitä maanalaisissa kerrostumissa olevalle 
pohjavedelle on tapahtumassa, ovat suuret. Esimerkiksi pohjaveden laatu, joka todetaan 
poraamalla pohjavesimuodostuman tietystä paikasta ja tietystä syvyydestä, saattaa erota 
täysin vain muutaman metrin päässä olevasta laadusta.

Tarkistuksella varmistetaan, että jäsenvaltiot ryhtyvät tarpeellisiin toimiin arvioidakseen, 
täyttyvätkö pohjaveden hyvän kemiallisen tilan edellytykset. Se perustuu 
tutkimuslähestymistapaan, jossa tehdään järkevä ja sijaintikohtainen arvio 
pohjavesimuodostuman todellisesta tilasta, ja siinä lisätään ehdoksi pohjavesivarantojen 
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suojelu vesipolitiikan puitedirektiivin mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey 

Tarkistus 117
3 a artikla (uusi)

3 a artikla
Pohjaveden kemiallisen tilan arviointi

1. Jäsenvaltioiden on luokiteltava 
pohjavesimuodostumien kemiallinen tila 
hyväksi, kun pohjaveden laatunormeja ja 
raja-arvoja ei ylitetä yhdessäkään 
seurantapisteessä, joka on perustettu 
direktiivin 2000/60/EY 8 artiklan ja 
liitteen V mukaisesti pohjaveden 
kemiallisen tilan arvioimista varten.
2. Jos pohjaveden laatunormi tai raja-arvo 
ylitetään seurantapisteessä, jäsenvaltion on 
tutkittava, onko ylitys ositus siitä, että
i) yhtä tai useampaa direktiivin 2000/60/EY 
liitteen V taulukossa 2.3.2 säädettyä ehtoa 
pohjaveden hyvälle kemialliselle tilalle ei 
ole täytetty; tai
ii) juomavesivarantoja ei suojella 
direktiivin 2000/60/EY 7 artiklan 
mukaisesti.
3. Pohjavesimuodostuman kemiallisen tilan 
on katsottava olevan huono ainoastaan 
silloin, kun 2 kohdassa tarkoitetun 
tutkimuksen tuloksesta käy ilmi, että yksi 
tai useampi 2 kohdan i alakohdassa tai 
ii alakohdassa mainituista ehdoista 
toteutuu.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että jäsenvaltiot ryhtyvät tarpeellisiin toimiin arvioidakseen, 
täyttyvätkö pohjaveden hyvän kemiallisen tilan edellytykset. Se perustuu 
tutkimuslähestymistapaan, jossa tehdään järkevä ja sijaintikohtainen arvio 
pohjavesimuodostuman todellisesta tilasta, ja siinä lisätään ehdoksi pohjavesivarantojen 
suojelu vesipolitiikan puitedirektiivin mukaisesti.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête 

Tarkistus 118
4 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

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 ja sen
liitteen II mukaisesti tehtävän 
ominaispiirteiden analysoinnin perusteella 
sekä raja-arvojen määrittämistä koskevien 
EU:n yhteisten puitteiden mukaisesti 
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, koska sen pohjaveden 
kemiallinen tila ei ole hyvä. Jäsenvaltioiden 
on vähintäänkin säädettävä raja-arvoista 
kaikille tämän direktiivin liitteen III osassa 
A.1 ja A.2 tarkoitetuille pilaaville aineille, 
jotka nimetään sellaisiksi. Näitä raja-arvoja 
käytetään muun muassa direktiivin 
2000/60/EY 5 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuun pohjaveden tilan tarkasteluun.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella vahvistetaan ja yksinkertaistetaan komission ehdotusta vaatimalla selkeästi 
jäsenvaltioita noudattamaan EU:n yhteisiä raja-arvojen määrittelyperusteita. Tähän liittyvä 
mekanismi on direktiivin liitteessä II. EU:n yhteisistä normeista poiketen tässä säädetään 
joustavista mutta pakollisista, pohjaveden suojelua koskevista EU:n puitteista, joissa 
jäsenvaltiot voivat käsitellä tärkeitä pohjavesimuodostumiin liittyviä uhkia sijaintinsa ja 
erityisten kansallisten ja alueellisten edellytystensä mukaisesti.

EU:n yhteiset puitteet raja-arvojen määrittämiselle on annettava direktiivin liitteenä.



PE 350.247v01 34/101 AM\550205FI.doc

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan, María Sornosa Martínez

Tarkistus 119
4 artiklan 1 kohdan 1 alakohta 

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 ja sen
liitteen II mukaisesti tehtävän 
ominaispiirteiden analysoinnin perusteella 
sekä raja-arvojen määrittämistä koskevien 
EU:n yhteisten puitteiden mukaisesti 
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, koska sen pohjaveden 
kemiallinen tila ei ole hyvä. Jäsenvaltioiden 
on vähintäänkin säädettävä raja-arvoista 
kaikille tämän direktiivin liitteen III osassa 
A.1 ja A.2 tarkoitetuille pilaaville aineille, 
jotka nimetään sellaisiksi. Näitä raja-arvoja 
käytetään muun muassa direktiivin 
2000/60/EY 5 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuun pohjaveden tilan tarkasteluun.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella vahvistetaan ja yksinkertaistetaan komission ehdotusta vaatimalla selkeästi 
jäsenvaltioita noudattamaan EU:n yhteisiä raja-arvojen määrittelyperusteita. Tähän liittyvä 
mekanismi on direktiivin liitteessä II. EU:n yhteisistä normeista poiketen tässä säädetään 
joustavista mutta pakollisista, pohjaveden suojelua koskevista EU:n puitteista, joissa 
jäsenvaltiot voivat käsitellä tärkeitä pohjavesimuodostumiin liittyviä uhkia sijaintinsa ja 
erityisten kansallisten ja alueellisten edellytystensä mukaisesti.

EU:n yhteiset puitteet raja-arvojen määrittämiselle on annettava direktiivin liitteenä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey 

Tarkistus 120
4 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

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 ja sen
liitteen II mukaisesti tehtävän 
ominaispiirteiden analysoinnin perusteella 
sekä raja-arvojen määrittämistä koskevien, 
aineiden luonnollisiin taustapitoisuuksiin 
perustuvien EU:n yhteisten puitteiden 
mukaisesti 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, koska sen pohjaveden 
kemiallinen tila ei ole hyvä. Jäsenvaltioiden 
on vähintäänkin säädettävä raja-arvoista 
kaikille tämän direktiivin liitteen III osassa 
A.1 ja A.2 tarkoitetuille pilaaville aineille, 
jotka nimetään sellaisiksi. Näitä raja-arvoja 
käytetään muun muassa direktiivin 
2000/60/EY 5 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuun pohjaveden tilan tarkasteluun.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella vahvistetaan ja yksinkertaistetaan komission ehdotusta vaatimalla selkeästi 
jäsenvaltioita noudattamaan EU:n yhteisiä raja-arvojen määrittelyperusteita. Tähän liittyvä 
mekanismi on direktiivin liitteessä II. EU:n yhteisistä normeista poiketen tässä säädetään 
joustavista mutta pakollisista, pohjaveden suojelua koskevista EU:n puitteista, joissa 
jäsenvaltiot voivat käsitellä tärkeitä pohjavesimuodostumiin liittyviä uhkia erityisten 
kansallisten ja alueellisten tilanteidensa tai edellytystensä mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 121
4 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Direktiivin 2000/60/EY 5 artiklan sekä 
sen liitteessä II olevien 2.1 ja 2.2 kohdan 
mukaisesti tehtävän ominaispiirteiden 

1. Direktiivin 2000/60/EY 5 artiklan sekä 
sen liitteessä II olevien 2.1 ja 2.2 kohdan 
mukaisesti tehtävän ominaispiirteiden 
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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.

analysoinnin perusteella, tämän direktiivin 
liitteessä II kuvatun menettelyn mukaisesti 
aiheiden luonnollisiin taustapitoisuuksiin 
perustuen 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.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksen 4 artiklan 1 kohdassa todetaan, että taloudelliset ja sosiaaliset kustannukset 
voidaan ottaa huomioon raja-arvoja määriteltäessä. Luonnolliset taustapitoisuudet kuitenkin 
muodostavat perustan raja-arvoille. Taloudelliset ja sosiaaliset kustannukset voidaan ottaa 
huomioon, kun mietitään, ryhdytäänkö toimiin vai ei, mutta ei raja-arvojen määrittelyssä. 
Nämä näkökohdat lisätään liitteen III (osa B) 2.3 kohtaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 122
4 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

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 

1. Direktiivin 2000/60/EY 5 artiklan ja sen
liitteen II mukaisesti tehtävän 
ominaispiirteiden analysoinnin perusteella 
sekä raja-arvojen määrittämistä koskevien 
EU:n yhteisten puitteiden mukaisesti 
jäsenvaltioiden on kuuden kuukauden 
kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta
annettava raja-arvot kullekin pilaavalle 
aineelle, jonka on kyseisen jäsenvaltion 
alueella todettu osaltaan vaikuttavan siihen, 
että jokin pohjavesimuodostuma tai 
pohjavesimuodostumien joukko katsotaan 
uhanalaiseksi, koska sen pohjaveden 
kemiallinen tila ei ole hyvä. Jäsenvaltioiden 
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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.

on vähintäänkin säädettävä raja-arvoista 
kaikille 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.

Or. en
Perustelu

Tarkistuksella vahvistetaan ja yksinkertaistetaan komission ehdotusta vaatimalla selkeästi 
jäsenvaltioita noudattamaan EU:n yhteisiä raja-arvojen määrittelyperusteita. Tähän liittyvä 
mekanismi on direktiivin liitteessä II. EU:n yhteisistä normeista poiketen tässä säädetään 
joustavista mutta pakollisista, pohjaveden suojelua koskevista EU:n puitteista, joissa 
jäsenvaltiot voivat käsitellä tärkeitä pohjavesimuodostumiin liittyviä uhkia sijaintinsa ja 
erityisten kansallisten ja alueellisten edellytystensä mukaisesti.

EU:n yhteiset puitteet raja-arvojen määrittämiselle on annettava direktiivin liitteenä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 123
4 artiklan 1 kohta

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 
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.

Or. nl
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Perustelu

Taloudellisilla ja sosiaalisilla kustannuksilla ei pitäisi olla mitään tekemistä raja-arvojen 
vahvistamisessa. Näillä kustannuksilla on kuitenkin merkitystä, kun suunnitellaan 
vesipolitiikan puitedirektiivin nojalla toteutettavia toimia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen

Tarkistus 124
4 artiklan 1 kohta

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 
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.

Or. da

Perustelu

Jos taloudelliset näkökohdat voidaan ottaa huomioon, kun jäsenvaltiot määrittävät raja-
arvoja, joilla pohjaveden laatua mitataan, tämä saattaa heikentää vesipuitedirektiiviä. Raja-
arvot on määritettävä laadun näkökulmasta, eikä perusteena tule pitää vallitsevaa tai 
lyhytaikaista halukkuutta taloudellisiin sijoituksiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 125
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 
huomioon ottaen jäsenvaltioiden on 
22 päivään joulukuuta 2006 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.

Or. es

Perustelu

Direktiivin 4 artiklan 1 kohdassa säädetään raja-arvojen vahvistamisen määräajaksi 
22. joulukuuta 2005, ja kyseiset tiedot on toimitettava komissiolle 22. kesäkuuta 2006 
mennessä (4 artiklan 2 kohta).

Nämä päivämäärät ovat liian aikaisia, kun otetaan huomioon raja-arvojen vahvistamiseksi on 
tarpeen määritellä luonnolliset pitoisuudet (peruspitoisuudet) ja ottaa huomioon näiden 
määritysten sosiaaliset ja taloudelliset kustannukset. Ei ole järkevää hyväksyä tällaisia 
määräaikoja, kun vesipolitiikan puitedirektiivissä (8 artiklan 2 kohta) sallitaan vesien 
kemiallisen laadun seurantaverkostojen luominen joulukuuhun 2006 asti.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 126
4 artiklan 1 kohta 

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 
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. 

Jos pohjavesimuodostuman tai 
pohjavesimuodostumien ryhmän 
luonnollisista geogeenisista syistä johtuvat 
pilaavien aineiden pitoisuudet, joita varten 
on määritetty liitteen II mukainen 
kansallinen pohjaveden laatunormi, 
ylittävät nämä arvot, pohjaveden 
laatunormina pidetään luonnollisia 
pitoisuuksia.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella lisätään säännös pohjaveden luonnollisista pitoisuuksista, ns. taustatasoista. 
Jos pohjavesimuodostuman geogeeniset taustatasot ylittävät laatunormit, laatunormeina on 
pidettävä korkeita taustatasoja.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey 

Tarkistus 127
4 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Kun on kyse pohjavesimuodostumista, 
jotka ovat kansainvälisessä vesipiirissä, 
kyseiset jäsenvaltiot toimivat yhteistyössä 
erityisten kansallisten ja alueellisten 
olosuhteiden pohjalta laatiessaan 
laatunormeja, raja-arvoja ja 
arviointimenettelyjä kriteerien 
vahvistamiseksi pohjavesimuodostumien 
kemiallisen laadun arvioimiseksi.
Jos jäsenvaltiot eivät pysty toimimaan tällä 
tavoin, ne voivat ilmoittaa asiasta 
komissiolle direktiivin 2000/60/EY 
12 artiklan nojalla. Komissio vastaa 
kuuden kuukauden kuluessa.

Or. nl

Perustelu

Jäsenvaltioiden välinen erimielisyys ei saa johtaa toimimattomuuteen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Françoise Grossetête

Tarkistus 128
4 artiklan 1 kohdan 1 a alakohta (uusi)

Jäsenvaltiot voivat määrätä, että raja-
arvojen vahvistamisessa otetaan huomioon 
vesissä luonnollisesti esiintyviksi todettujen 
aineiden pitoisuudet.

Or. fr

Perustelu

Raja-arvojen vahvistamisessa olisi otettava huomioon vesissä luonnollisesti esiintyvät 
pitoisuudet, jotta ei jätetä huomiotta mitään uutta ihmistoimintaa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 129
4 artiklan 1 kohdan 1 a alakohta (uusi)

Jäsenvaltiot voivat määrätä, että raja-
arvojen vahvistamisessa otetaan huomioon 
vesissä luonnollisesti esiintyviksi todettujen 
aineiden pitoisuudet.

Or. fr

Perustelu

Vesissä luonnollisesti esiintyvät pitoisuudet on otettava huomioon raja-arvojen 
vahvistamisessa, jotta mitään uutta ihmistoimintaa ei jätettäisi huomiotta. Ei siis voida 
keinotekoisesti vahvistaa raja-arvoja (tai laatunormeja) vedessä luonnollisesti esiintyvän 
pitoisuuden tasolle, kuten esittelijä ehdottaa tarkistuksessa 15.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 130
4 artiklan 1 kohdan 1 a kohta (uusi)

Jos jäsenvaltiot vahvistavat raja-arvoja, 
vesivarojen hoidosta vastaavien alueellisten 
tahojen on mahdollista asettaa tiukempia 
arvoja, kun se on tarpeen direktiivin 
2000/60/EY ympäristötavoitteiden 
saavuttamiseksi kyseisissä vesipiireissä.

Or. es

Perustelu

Jos jäsenvaltiot haluavat vahvistaa raja-arvoja, vesivarojen hoidosta vastaavien alueellisten 
tahojen on voitava tehdä niistä tiukempia ottaakseen huomioon herkät alueet 
toimintapiiriinsä kuuluvissa vesipiireissä, kun tämä on tarpeen asetettujen 
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä toimi on yhdensuuntainen vesipolitiikan 
puitedirektiivin kanssa, ja voisi olla hyödyllistä sisällyttää se myös pohjavesidirektiiviin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête 

Tarkistus 131
4 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden on viimeistään 
22 päivänä kesäkuuta 2006 toimitettava 
komissiolle luettelo kaikista pilaavista 
aineista, joille ne ovat määrittäneet raja-
arvot. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
kaikista tähän luetteloon sisältyvistä 
pilaavista aineista tämän direktiivin liitteen 
III osassa B tarkoitetut tiedot.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle vesipiirin hoitosuunnitelman 
mukaisesti luettelo kaikista pilaavista 
aineista, joille ne ovat määrittäneet raja-
arvot. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
kaikista tähän luetteloon sisältyvistä 
pilaavista aineista tämän direktiivin liitteen 
III osassa B tarkoitetut tiedot.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella vahvistetaan ja yksinkertaistetaan komission ehdotusta vaatimalla selkeästi 
jäsenvaltioita noudattamaan EU:n yhteisiä raja-arvojen määrittelyperusteita. Tähän liittyvä 
mekanismi on direktiivin liitteessä II. EU:n yhteisistä normeista poiketen tässä säädetään 
joustavista mutta pakollisista, pohjaveden suojelua koskevista EU:n puitteista, joissa 
jäsenvaltiot voivat käsitellä tärkeitä pohjavesimuodostumiin liittyviä uhkia sijaintinsa ja 
erityisten kansallisten ja alueellisten edellytystensä mukaisesti.

EU:n yhteiset puitteet raja-arvojen määrittämiselle on annettava direktiivin liitteenä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 132
4 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden on viimeistään 
22 päivänä kesäkuuta 2006 toimitettava 
komissiolle luettelo kaikista pilaavista 
aineista, joille ne ovat määrittäneet raja-
arvot. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
kaikista tähän luetteloon sisältyvistä 
pilaavista aineista tämän direktiivin liitteen 
III osassa B tarkoitetut tiedot.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle vesipiirin hoitosuunnitelman 
mukaisesti luettelo kaikista pilaavista 
aineista, joille ne ovat määrittäneet raja-
arvot. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
kaikista tähän luetteloon sisältyvistä 
pilaavista aineista tämän direktiivin liitteen 
III osassa B tarkoitetut tiedot.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan, María Sornosa Martínez

Tarkistus 133
4 artiklan 2 kohta 

2. Jäsenvaltioiden on viimeistään 
22 päivänä kesäkuuta 2006 toimitettava 
komissiolle luettelo kaikista pilaavista 
aineista, joille ne ovat määrittäneet raja-
arvot. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
kaikista tähän luetteloon sisältyvistä 
pilaavista aineista tämän direktiivin liitteen 
III osassa B tarkoitetut tiedot.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle vesipiirin hoitosuunnitelman 
mukaisesti luettelo kaikista pilaavista 
aineista, joille ne ovat määrittäneet raja-
arvot. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
kaikista tähän luetteloon sisältyvistä 
pilaavista aineista tämän direktiivin liitteen 
III osassa B tarkoitetut tiedot.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella vahvistetaan ja yksinkertaistetaan komission ehdotusta vaatimalla selkeästi 
jäsenvaltioita noudattamaan EU:n yhteisiä raja-arvojen määrittelyperusteita. Tähän liittyvä 
mekanismi on direktiivin liitteessä II. EU:n yhteisistä normeista poiketen tässä säädetään 
joustavista mutta pakollisista, pohjaveden suojelua koskevista EU:n puitteista, joissa 
jäsenvaltiot voivat käsitellä tärkeitä pohjavesimuodostumiin liittyviä uhkia sijaintinsa ja 
erityisten kansallisten ja alueellisten edellytystensä mukaisesti.

EU:n yhteiset puitteet raja-arvojen määrittämiselle on annettava direktiivin liitteenä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 134
4 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden on viimeistään 22 päivänä 
kesäkuuta 2006 toimitettava komissiolle 
luettelo kaikista pilaavista aineista, joille ne 
ovat määrittäneet raja-arvot. 
Jäsenvaltioiden on toimitettava kaikista 
tähän luetteloon sisältyvistä pilaavista 
aineista tämän direktiivin liitteen III osassa 
B tarkoitetut tiedot.

2. Jäsenvaltioiden on viimeistään 22 päivänä 
kesäkuuta 2006 toimitettava komissiolle 
luettelo kaikista pilaavista aineista, joita on 
mitattava.

Or. da

Perustelu

Raja-arvojen periaate merkitsee sitä, että torjunta-aineiden käyttö voi edelleen jatkua, vaikka 
niitä on todettu pohjavedessä, kunhan määrä ei yritä 0,1 mg/l. Tämä muodostaa siis pysyvän 
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luvan pilaamiseen. Vastustamme tätä periaatetta. Nyt asiaan on puututtava heti, kun
pilaantumista on todettu alimmalla mitattavissa olevalla tasolla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête 

Tarkistus 135
4 artiklan 3 kohdan 1 alakohta

3. Niiden tietojen pohjalta, jotka jäsenvaltiot 
toimittavat 2 kohdan mukaisesti, komissio 
laatii raportin, johon liitetään tarvittaessa 
ehdotus tämän direktiivin liitteen I 
muuttamiseksi.

3. Niiden yhteenvetojen pohjalta, jotka 
jäsenvaltiot toimittavat 2 kohdan mukaisesti, 
komissio voi laatia raportin, johon liitetään 
tarvittaessa lainsäädäntöehdotus tämän 
direktiivin muuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella vahvistetaan ja yksinkertaistetaan komission ehdotusta vaatimalla selkeästi 
jäsenvaltioita noudattamaan EU:n yhteisiä raja-arvojen määrittelyperusteita. Tähän liittyvä 
mekanismi on direktiivin liitteessä II. EU:n yhteisistä normeista poiketen tässä säädetään 
joustavista mutta pakollisista, pohjaveden suojelua koskevista EU:n puitteista, joissa 
jäsenvaltiot voivat käsitellä tärkeitä pohjavesimuodostumiin liittyviä uhkia sijaintinsa ja 
erityisten kansallisten ja alueellisten edellytystensä mukaisesti.

EU:n yhteiset puitteet raja-arvojen määrittämiselle on annettava direktiivin liitteenä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey 

Tarkistus 136
4 artiklan 3 kohdan 1 alakohta

3. Niiden tietojen pohjalta, jotka jäsenvaltiot 
toimittavat 2 kohdan mukaisesti, komissio 
laatii raportin, johon liitetään tarvittaessa 
ehdotus tämän direktiivin liitteen I 
muuttamiseksi.

3. Niiden tietojen pohjalta, jotka jäsenvaltiot 
toimittavat 2 kohdan mukaisesti, komissio 
laatii raportin, johon liitetään tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotus tämän direktiivin 
muuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella vahvistetaan ja yksinkertaistetaan komission ehdotusta vaatimalla selkeästi 
jäsenvaltioita noudattamaan EU:n yhteisiä raja-arvojen määrittelyperusteita. Tähän liittyvä 
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mekanismi on direktiivin liitteessä II. EU:n yhteisistä normeista poiketen tässä säädetään 
joustavista mutta pakollisista, pohjaveden suojelua koskevista EU:n puitteista, joissa 
jäsenvaltiot voivat käsitellä tärkeitä pohjavesimuodostumiin liittyviä uhkia erityisten 
kansallisten ja alueellisten tilanteidensa tai edellytystensä mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan, María Sornosa Martínez

Tarkistus 137
4 artiklan 3 kohdan 1 alakohta 

3. Niiden tietojen pohjalta, jotka jäsenvaltiot 
toimittavat 2 kohdan mukaisesti, komissio 
laatii raportin, johon liitetään tarvittaessa 
ehdotus tämän direktiivin liitteen I 
muuttamiseksi.

3. Niiden yhteenvetojen pohjalta, jotka 
jäsenvaltiot toimittavat 2 kohdan mukaisesti, 
komissio laatii raportin, johon liitetään 
tarvittaessa lainsäädäntöehdotus tämän 
direktiivin muuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella vahvistetaan ja yksinkertaistetaan komission ehdotusta vaatimalla selkeästi 
jäsenvaltioita noudattamaan EU:n yhteisiä raja-arvojen määrittelyperusteita. Tähän liittyvä 
mekanismi on direktiivin liitteessä II. EU:n yhteisistä normeista poiketen tässä säädetään 
joustavista mutta pakollisista, pohjaveden suojelua koskevista EU:n puitteista, joissa 
jäsenvaltiot voivat käsitellä tärkeitä pohjavesimuodostumiin liittyviä uhkia sijaintinsa ja 
erityisten kansallisten ja alueellisten edellytystensä mukaisesti.

EU:n yhteiset puitteet raja-arvojen määrittämiselle on annettava direktiivin liitteenä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 138
4 a artikla (uusi)

4 a artikla
Yhteisön tasolla laadittavien pohjaveden 
laatunormien ja aineluetteloiden 
tarkistaminen 
Ensimmäisen kerran kolmen vuoden 
kuluttua 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
määräajan päättymisestä ja sen jälkeen 
kuuden vuoden välein:
– komissio tarkistaa yhteisön tasolla 
laadittavia pohjaveden laatunormeja 



AM\550205FI.doc 47/101 PE 350.247v01

FI

(liite I) erityisesti jäsenvaltioiden 4 artiklan 
2 kohdan mukaisesti antamien tietojen, 
tieteellisen ja teknisen kehityksen sekä 
direktiivin 2000/60/EY 16 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetun komitean 
lausunnon perusteella,
– komissio laatii yhteenvetokertomuksen ja 
esittää tarvittaessa ehdotuksia direktiiviksi 
pilaavien aineiden luettelon ja/tai siihen 
sisältyvien pilaavien aineiden pitoisuuksien 
muuttamisesta sekä luettelon, jolla 
korvataan direktiivin 80/68/ETY liite I 
perustamissopimuksen 251 artiklassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Kun direktiivi 80/68/ETY lakkaa olemasta voimassa vuonna 2013, liitteeseen I sisältyviä 
aineita ei otettaisi enää huomioon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 139
4 a artikla (uusi)

4 a artikla
Jotta pohjavedelle voidaan taata 
yhtenäinen vähimmäissuojataso, joillekin 
aineille on määritettävä yhtenäiset raja-
arvot [jos tarkistus 9 hyväksytään: 
pohjaveden laatunormit], joiden ylittyessä 
pohjaveden kemiallinen tila ei enää ole 
hyvä.

Or. de

Perustelu

Käsitys, jonka mukaan kunkin jäsenvaltion olisi oman mielensä mukaan päätettävä, mitä 
raja-arvoja ja pitoisuuksia veden hyvän kemiallisen tilan määrittämisessä sovelletaan, ei 
vastaa vesipuitedirektiivin tavoitetta, jonka mukaan pohjaveden hyvä kemiallinen tila olisi 
saavutettava Euroopan laajuisesti. Jäsenvaltioiden erilaiset raja-arvot johtavat väistämättä 
kilpailuvääristymiin. Suhteettomia vaatimuksia voidaan välttää soveltamalla 
vesipuitedirektiivin 4 artiklan 5 ja 7 alakohtaa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 140
5 artikla

5 artikla Poistetaan.
Arviointiperusteet merkityksellisten ja 
pysyvien nousevien muutossuuntien 
havaitsemiseksi ja niiden kohtien 
määrittämiseksi, joissa muutossuunnat 
käännetään laskeviksi
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.
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.

Or. da

Perustelu

Meidän on käytettävä alinta mitattavissa olevaa pilaantumisen tasoa ja toimittava 
välittömästi, kun pohjavedessä todetaan vaikuttavia ainesosia. Siksi ei ole mitään syytä 
arvioida sitä, onko kyseessä noususuunta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Tarkistus 141
5 artikla, otsikko

Arviointiperusteet merkityksellisten ja 
pysyvien nousevien muutossuuntien 

Muutossuuntien kääntäminen laskeviksi
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havaitsemiseksi ja niiden kohtien 
määrittämiseksi, joissa muutossuunnat 
käännetään laskeviksi

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 142
5 artikla, otsikko

Arviointiperusteet merkityksellisten ja 
pysyvien nousevien muutossuuntien 
havaitsemiseksi ja niiden kohtien 
määrittämiseksi, joissa muutossuunnat 
käännetään laskeviksi

Muutossuuntien kääntäminen laskeviksi

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 143
5 artikla, otsikko

Arviointiperusteet merkityksellisten ja 
pysyvien nousevien muutossuuntien 
havaitsemiseksi ja niiden kohtien 
määrittämiseksi, joissa muutossuunnat 
käännetään laskeviksi

Arviointiperusteet pilaavien aineiden 
merkityksellisten ja pysyvien nousevien 
muutossuuntien havaitsemiseksi, 
vesivarojen merkittävän vähenemisen 
huomaamiseksi ja niiden kohtien 
määrittämiseksi, joissa muutossuunnat 
käännetään laskeviksi

Or. es

Perustelu

Jäsenvaltioiden on pantava vesipolitiikan puitedirektiivi täytäntöön, jotta ne voivat täyttää 
uuden ehdotuksen vaatimukset. Ne voivat määritellä muutossuuntia ainoastaan, jos niillä on 
käytössään asianmukaiset, tiukat ja avoimet pohjaveden seurantajärjestelmät.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 144
5 artiklan -1 kohta (uusi)

Jäsenvaltioilla on muutossuuntien 
havaitsemiseksi ja niiden kohtien 
määrittämiseksi, joissa muutossuunnat 
käännetään laskeviksi, oltava 
seurantaohjelmia direktiivin 2000/60/EY 
8 artiklan mukaisesti, jotta voidaan seurata 
kaikkia juoma- ja maatalousveden 
vedenottopaikkoja ja etenkin yli 
50 henkilölle tarkoitettuja 
vedenottopaikkoja ja jotta ne voidaan 
inventoida ja laatia niistä avoin ja 
käytettävissä oleva luettelo.

Or. es

Perustelu

Jäsenvaltioiden on pantava vesipolitiikan puitedirektiivi täytäntöön, jotta ne voivat täyttää 
uuden ehdotuksen vaatimukset. Ne voivat määritellä muutossuuntia ainoastaan, jos niillä on 
käytössään asianmukaiset, tiukat ja avoimet pohjaveden seurantajärjestelmät.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Tarkistus 145
5 artiklan 1 kohta

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.

Jäsenvaltioiden on tunnistettava 
pohjavesimuodostumissa tai 
pohjavesimuodostumien joukossa 
havaittavien pilaavien aineiden pitoisuuksien 
merkitykselliset ja pysyvät noususuunnat 
ottaen huomioon ihmistoiminnan 
ympäristölle aiheuttaman vaikutuksen 
tarkastelun direktiivin 2000/60/EY 
5 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Koska direktiivin tarkoituksena on kääntää pohjaveden saastumista ilmaisevat 
merkitykselliset ja pysyvät noususuunnat laskeviksi, aloituskohtana, jossa muutossuunta 
käännetään laskevaksi, on oltava kohta, jossa muutossuunta on tilastollisesti määritelty, mikä 
on yhteneväisempää 2 artiklassa annetun määritelmän kanssa. Vesipolitiikan puitedirektiivin 
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(5 artiklassa) tarkoitettua tietoa, joka koskee ihmistoiminnan vaikutuksia vesipiiriin, on 
lisäksi käytettävä muutossuuntien tehokkaaseen havaitsemiseen ja ennustamiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 146
5 artiklan 2 a kohta (uusi)

Jäsenvaltioiden on tarvittaessa 
määritettävä täydentäviä pohjaveden 
laatunormeja 3 artiklan ja liitteen II 
säännösten mukaisesti sellaisille pilaaville 
aineille, jotka niiden alueella merkittävästi 
vaikuttavat siihen, että 
pohjavesimuodostuma tai 
pohjavesimuodostumien ryhmä on 
luokiteltava uhanalaiseksi. Näitä 
pohjaveden laatunormeja sovelletaan 
muun muassa tutkittaessa pohjaveden tilaa 
direktiivin 2000/60/EY 5 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti. Jäsenvaltioiden on annettava 
oikeudellisesti sitovia säännöksiä 
pohjavesimuodostuman luokittelusta sen 
kehityssuunnan osalta. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava niiltä direktiivin 2000/60/EY 
13 artiklassa edellytetyssä vesipiirin 
hoitosuunnitelmassa arvionsa kaikista 
pohjavesimuodostumista, mukaan luettuna 
tapa, jolla yksittäisestä näytteenottopaikasta 
todetut ylitykset vaikuttavat koko 
pohjavesimuodostuman tai 
pohjavesimuodostumien ryhmän 
kehityssuunnan arviointiin.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Tarkistus 147
5 artiklan 2 kohta

Jos pohjavesimuodostumassa havaitaan 
merkityksellinen ja pysyvä pilaavien 
aineiden pitoisuuksien noususuunta, 
jäsenvaltioiden on käännettävä tämä suunta

Jäsenvaltioiden on käännettävä 
muutossuunta laskevaksi direktiivin 
2000/60/EY 11 artiklassa tarkoitetun 
toimenpideohjelman avulla, jotta pohjaveden 
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laskevaksi direktiivin 2000/60/EY 
11 artiklassa tarkoitetun 
toimenpideohjelman avulla, jotta pohjaveden 
pilaavia aineita voidaan asteittain vähentää.

pilaavia aineita voidaan asteittain vähentää.

Or. en

Perustelu

Koska direktiivin tarkoituksena on kääntää pohjaveden saastumista ilmaisevat 
merkitykselliset ja pysyvät noususuunnat laskeviksi, aloituskohtana, jossa muutossuunta 
käännetään laskevaksi, on oltava kohta, jossa muutossuunta on tilastollisesti määritelty, mikä 
on yhteneväisempää 2 artiklassa annetun määritelmän kanssa. Vesipolitiikan puitedirektiivin 
(5 artiklassa) tarkoitettua tietoa, joka koskee ihmistoiminnan vaikutuksia vesipiiriin, on 
lisäksi käytettävä muutossuuntien tehokkaaseen havaitsemiseen ja ennustamiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Klaß

Tarkistus 148
5 artiklan 2 kohta

Korvaa esittelijän tarkistuksen 23

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.

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

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 149
5 artiklan 2 a kohta (uusi)

Erityinen muutossuunnan arviointi ja sen 
kääntäminen laskevaksi on tehtävä 
merkittävistä pilaavista aineista niissä 
pohjavesimuodostumissa, jotka ovat alttiita 
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pistekuormitukselle, jotta voitaisiin 
varmistaa, että saastuneiden alueiden 
päästöt eivät ulotu määritetyn alueen 
ulkopuolelle ja vaaranna pohjaveden 
kemiallista tilaa.

Or. en

Perustelu

Lisätään uusi, liitteestä IV peräisin oleva kohta, jolla ehkäistään se, ettei paikallista 
saastumista tai pistekuormitusta piiloteta laskemalla keskiarvot ottamalla mukaan 
saastumattomia alueita suuremmissa pohjavesimuodostelmissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Tarkistus 150
5 artiklan 2 a kohta (uusi)

Erityinen muutossuunnan arviointi ja sen 
kääntäminen laskevaksi on tehtävä 
merkittävistä pilaavista aineista niissä 
pohjavesimuodostumissa, jotka ovat alttiita 
pistekuormitukselle, jotta voitaisiin 
varmistaa, että saastuneiden alueiden 
päästöt eivät ulotu määritetyn alueen 
ulkopuolelle ja vaaranna pohjaveden 
kemiallista tilaa.

Or. en

Perustelu

Lisätään uusi, liitteestä IV peräisin oleva kohta, jolla ehkäistään se, ettei paikallista 
saastumista tai pistekuormitusta piiloteta laskemalla keskiarvot ottamalla mukaan 
saastumattomia alueita suuremmissa pohjavesimuodostelmissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 151
5 artiklan 2 a kohta (uusi)

Toimivaltaisten viranomaisten on pinta- ja 
pohjaveden integroidun hoidon periaatteen 
mukaisesti tarpeen seurata 
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pohjavesimuodostumien mahdollista 
liikakäyttöä ja pohjaveden korkeuden 
alenemisen vaikutuksia pilaavien aineiden 
pitoisuuksiin pohjavesissä, vesiperäisillä 
mailla ja suojelualueilla sekä ehdotettava 
tarpeen mukaan kyseisen 
pohjavesimuodostuman keinotekoista 
täyttämistä.

Or. es

Perustelu

Jäsenvaltioiden on pantava vesipolitiikan puitedirektiivi täytäntöön, jotta ne voivat täyttää 
uuden ehdotuksen vaatimukset. Ne voivat määritellä muutossuuntia ainoastaan, jos niillä on 
käytössään asianmukaiset, tiukat ja avoimet pohjaveden seurantajärjestelmät.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin

Tarkistus 152
6 artiklan otsikko

Toimenpiteet, joilla ehkäistään tai 
rajoitetaan epäsuoria päästöjä pohjaveteen

Toimenpiteet, joilla ehkäistään pilaavien 
aineiden pääsy pohjaveteen

Or. en

Perustelu

Uudessa pohjavesidirektiivissä on lueteltava aineet, joiden pääsy pohjaveteen on ehkäistävä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête 

Tarkistus 153
6 artiklan otsikko

Toimenpiteet, joilla ehkäistään tai 
rajoitetaan epäsuoria päästöjä pohjaveteen

Toimenpiteet, joilla ehkäistään pilaavien 
aineiden pääsy pohjaveteen tai rajoitetaan 
sitä

Or. en
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Perustelu

Pohjaveden suojelu saastumiselta on paljon tehokkaampaa kuin se, että yritetään käyttää 
perustana yhteisiä normeja saastuneen pohjaveden kunnostamiseksi. Komission ehdotus ei 
täysin tue vuonna 1980 annetun pohjavesidirektiivin tarjoamaa nykyistä suojelua. Nämä 
6 artiklaan tehdyt tarkistukset ovat sen tähden erittäin tärkeitä pohjaveden suojelulle 
kaikkialla EU:ssa. Otsikko muutetaan vastaamaan vesipolitiikan puitedirektiivin 4 artiklan 
sanamuotoa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan, María Sornosa Martínez

Tarkistus 154
6 artiklan otsikko 

Toimenpiteet, joilla ehkäistään tai 
rajoitetaan epäsuoria päästöjä pohjaveteen

Toimenpiteet, joilla ehkäistään pilaavien 
aineiden pääsy pohjaveteen tai rajoitetaan 
sitä

Or. en

Perustelu

Pohjaveden suojelu saastumiselta on paljon tehokkaampaa kuin se, että yritetään käyttää 
perustana yhteisiä normeja saastuneen pohjaveden kunnostamiseksi. Komission ehdotus ei 
täysin tue vuonna 1980 annetun pohjavesidirektiivin tarjoamaa nykyistä suojelua. Nämä 
6 artiklaan tehdyt tarkistukset ovat sen tähden erittäin tärkeitä pohjaveden suojelulle 
kaikkialla EU:ssa. Otsikko muutetaan vastaamaan vesipolitiikan puitedirektiivin 4 artiklan 
sanamuotoa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 155
6 artiklan otsikko

Toimenpiteet, joilla ehkäistään tai 
rajoitetaan epäsuoria päästöjä pohjaveteen

Toimenpiteet, joilla ehkäistään pilaavien 
aineiden pääsy pohjaveteen tai rajoitetaan 
sitä 

Or. en

Perustelu

Otsikko muutetaan vastaamaan vesipolitiikan puitedirektiivin 4 artiklan sanamuotoa. 
Jäsenvaltioita vaaditaan keskittymään ehkäisemään vaarallisten pilaavien aineiden pääsy 
pohjaveteen. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Tarkistus 156
6 artikla

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.

Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden on 
ehkäistävä sellaisten aineiden pääsy 
pohjaveteen, jotka täyttävät liitteessä III a 
luetellut perusteet, seuraavilla toimilla:

Direktiivin 2000/60/EY liitteessä VIII 
olevassa 7–12 kohdassa tarkoitettujen 
pilaavien aineiden osalta kyseisen 
direktiivin 11 artiklan 3 kohdassa 
säädettyyn toimenpideohjelmaan on lisäksi 
sisällytettävä säännös siitä, että epäsuorat 
päästöt pohjaveteen ovat sallittuja 
ainoastaan sillä edellytyksellä, että päästöt 
eivät vaaranna pohjaveden hyvää 
kemiallista tilaa.

1. Jäsenvaltioiden on lueteltava ne pilaavat 
aineet, jotka täyttävät liitteessä III a 
mainitut perusteet ja jotka on erityisesti 
koskevat vesipiiriä, mukaan luettuina 
direktiivin 2000/60/EY liitteen VIII 
1–9 kohdassa ja liitteessä X luetellut aineet.

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
direktiivin 2000/60/EY liitteen VII 
mukaisissa vesipiirin hoitosuunnitelmissa 
a) luettelo edellä nimetyistä aineista
b) toimet mainittujen aineiden pääsyn 
ehkäisemiseksi pohjaveteen ja
c) arvio mainittujen toimien tehokkuudesta.
3. Euroopan parlamentin ja neuvoston on 
ryhdyttävä erikoistoimiin yksittäisten 
pilaavien aineiden tai aiheryhmien pääsyn 
ehkäisemiseksi pohjaveteen. Toimiin on 
ryhdyttävä komission esittämien ehdotusten 
perusteella direktiivin 2000/60/EY 
16 artiklassa säädettyjen menettelyjen 
mukaisesti.
4.Näin tehdessään komission on 
laatiessaan luetteloa aineista, joiden pääsy 
pohjaveteen on ehkäistävä, käytettävä 
yksinkertaistettua riskeihin perustuvaa, 



AM\550205FI.doc 57/101 PE 350.247v01

FI

direktiivin 2000/60/EY 16 artiklan 
2 kohdassa kuvattua arviointimenettelyä ja 
kiinnitettävä erityisesti huomiota
– tämän direktiivin liitteessä III a oleviin 
kemiallisia ominaisuuksia koskeviin 
kriteereihin
– aineiden erityisen hitaaseen hajoamiseen 
pohjavedessä tai todisteisiin niiden laajasta 
esiintymisestä pohjavedessä kuten tietoihin 
niiden olemassaolosta, liikkuvuudesta ja 
käyttäytymistavoista. 

Or. en

Perustelu

Uudessa pohjavesidirektiivissä on lueteltava aineet, joiden pääsy pohjaveteen on ehkäistävä. 
On ryhdyttävä toimiin pilaavien aineiden pääsyn ehkäisemiseksi pohjaveteen kahdella 
tasolla: jäsenvaltiot on velvoitettava yleisesti ehkäisemään saastuttavien aineiden pääsy 
kotimaansa pohjaveteen ja komissiolla on oltava velvoite valita EU:ta huolestuttavat 
saastuttavat aineet ja ehdottaa asianmukaisia toimia lisäpääsyn ehkäisemiseksi. Menettely, 
jolla ehkäistävät aineet valitaan luetteloon, voidaan yhdistää vesipolitiikan puitedirektiivin 
16 artiklassa mainittuun prioriteettiaineita koskevaan menettelyyn ja prioriteettiaineita 
käsittelevän neuvoa-antavan asiantuntijafoorumin työhön ilman, että se lisää merkittävästi 
työmäärää. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 157
6 artikla

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.

Jotta voidaan päästä tavoitteeseen, jonka 
mukaan pilaavien aineiden pohjaveteen 
pääsy on ehkäistävä tai sitä on rajoitettava, 
kuten direktiivin 2000/60/EY 4 artiklan 
1 kohdan b alakohdassa säädetään, 
jäsenvaltioiden on direktiivin 2000/60/EY 
11 artiklassa tarkoitettujen ohjelmien 
täytäntöönpanon ja erityisesti 11 artiklan 
3 kohdan g ja h alakohdassa tarkoitettujen 
perustoimenpiteiden täytäntöönpanon 
yhteydessä ja sanotun rajoittamatta 
direktiivin 11 artiklan 3 kohdan 
j alakohdan säännöksiä suorista päästöistä, 
varmistettava, että:
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Direktiivin 2000/60/EY liitteessä VIII 
olevassa 7–12 kohdassa tarkoitettujen 
pilaavien aineiden osalta kyseisen 
direktiivin 11 artiklan 3 kohdassa 
säädettyyn toimenpideohjelmaan on lisäksi 
sisällytettävä säännös siitä, että epäsuorat 
päästöt pohjaveteen ovat sallittuja 
ainoastaan sillä edellytyksellä, että päästöt 
eivät vaaranna pohjaveden hyvää 
kemiallista tilaa.

a) tiettyjen direktiivin 2000/60/EY 
liitteen VIII 1 - 6 kohdassa tarkoitettujen 
pilaavien aineiden epäsuorat päästöt ja 
häviöt pohjaveteen estetään, ja

b) muiden pilaavien aineiden epäsuoria 
päästöjä rajoitetaan parhaita 
ympäristökäytäntöjä ja parasta tekniikkaa 
käyttäen sekä kustannustehokkuus ja 
suhteellisuus huomioon ottaen siinä 
määrin, että päästöt eivät vaaranna 
pohjaveden hyvän kemiallisen tilan 
saavuttamista.

Or. de

Perustelu

Direktiivin 2000/60/EY liitteen VIII 1– 6 kohdassa tarkoitettujen veden kannalta erityisten 
haitallisten pilaavien aineiden epäsuorat päästöt on estettävä.

Muiden pilaavien aineiden osalta päästöjä olisi rajoitettava siten, että pohjaveden hyvä tila 
taataan. Pintavesiin kohdistuvia päästöjä koskevien rajoitusten tavoin (direktiivin 2000/60/EY 
16 artiklan 6 kohdan 2 alakohta) tässäkin on otettava huomioon kustannustehokkuus ja 
suhteellisuus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Klaß

Tarkistus 158
6 artiklan 1 kohta

Korvaa esittelijän tarkistuksen 24

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 

Jotta voidaan päästä tavoitteeseen, jonka
mukaan pilaavien aineiden pohjaveteen 
pääsy on ehkäistävä tai sitä on rajoitettava, 
kuten direktiivin 2000/60/EY 4 artiklan 
1 kohdan b alakohdassa säädetään, 
jäsenvaltioiden on direktiivin 2000/60/EY 
11 artiklassa tarkoitettujen ohjelmien 
täytäntöönpanon ja erityisesti 11 artiklan 
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aineiden epäsuorat päästöt pohjaveteen. 3 kohdan g ja h alakohdassa tarkoitettujen 
perustoimenpiteiden täytäntöönpanon 
yhteydessä ja sanotun rajoittamatta 
direktiivin 11 artiklan 3 kohdan 
j alakohdan säännöksiä suorista päästöistä, 
varmistettava, että:
a) tiettyjen direktiivin 2000/60/EY liitteen 
VIII 1–6 kohdassa tarkoitettujen pilaavien 
aineiden epäsuorat päästöt pohjaveteen 
estetään, ja
b) muiden pilaavien aineiden epäsuoria 
päästöjä rajoitetaan parhaita 
ympäristökäytäntöjä ja parasta 
käytettävissä olevaa tekniikkaa käyttäen 
siinä määrin, että vältetään ja estetään 
pohjaveden laadun huononeminen tämän 
artiklan 2 a kohdan mukaisesti.

Or. de

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 159
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.

Jotta voidaan päästä tavoitteeseen, jonka 
mukaan pilaavien aineiden pohjaveteen 
pääsy on ehkäistävä tai sitä on rajoitettava, 
kuten direktiivin 2000/60/EY 4 artiklan 
1 kohdan b alakohdassa säädetään, 
jäsenvaltioiden on direktiivin 2000/60/EY 
11 artiklassa tarkoitettujen ohjelmien 
täytäntöönpanon ja erityisesti 11 artiklan 
3 kohdan g ja h alakohdassa tarkoitettujen 
perustoimenpiteiden täytäntöönpanon 
yhteydessä ja sanotun rajoittamatta 
direktiivin 11 artiklan 3 kohdan 
j alakohdan säännöksiä suorista päästöistä, 
varmistettava, että:
(a) tiettyjen direktiivin 2000/60/EY liitteen 
VIII 1 - 6 kohdassa tarkoitettujen pilaavien 
aineiden epäsuorat päästöt pohjaveteen 
estetään, ja
(b) muiden pilaavien aineiden epäsuoria 
päästöjä rajoitetaan vähintään parhaita 
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ympäristökäytäntöjä ja parasta 
käytettävissä olevaa tekniikkaa käyttäen 
siinä määrin, että vältetään ja estetään 
pohjaveden laadun huononeminen tämän 
artiklan 2 a kohdan mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Muokataan tekstiä lisäämällä sana "vähintään". Parhaiden ympäristökäytäntöjen tai 
tekniikoiden edistäminen ei aina riitä pohjavesien suojelun ja saannin turvaamiseksi. Tätä 
varten on tarvittaessa toteutettava myös pitemmälle meneviä toimenpiteitä. Kuten 
pintavesienkin tapauksessa, tässä vaadittua parhaiden ympäristökäytäntöjen ja 
ympäristötekniikoiden käyttöä on pidettävä vain vähimmäisvaatimuksena myös pohjavesien 
osalta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 160
6 artikla

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 
1–9 ja 11 kohdassa tarkoitettujen pilaavien 
aineiden epäsuorat päästöt pohjaveteen, ja 
jos pilaantuminen johtuu EU:n 
sääntelemistä politiikoista, varmistaminen 
on tehtävä yhteistyössä komission kanssa.

Direktiivin 2000/60/EY liitteessä VIII 
olevassa 7–12 kohdassa tarkoitettujen 
pilaavien aineiden osalta kyseisen 
direktiivin 11 artiklan 3 kohdassa 
säädettyyn toimenpideohjelmaan on lisäksi 
sisällytettävä säännös siitä, että epäsuorat 
päästöt pohjaveteen ovat sallittuja 
ainoastaan sillä edellytyksellä, että päästöt 
eivät vaaranna pohjaveden hyvää 
kemiallista tilaa.

Jäsenvaltiot saavat välineeksi tätä varten 
vähintään mahdollisuuden määrätä 
pilaaville aineille maksuja, jotka 
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suuruudeltaan vastaavat vahinkojen 
valvonnasta ja korjaamisesta aiheutuvia 
kustannuksia.

Or. da

Perustelu

On tärkeää, että jäsenvaltiot saavat todellisen mahdollisuuden ehkäisevään toimintaan, ja se 
on mahdollista vain, jos niillä on osaksi mahdollisuus käyttää verotuksellisia keinoja ja, jos 
EU:n komissio sääntelee sisämarkkinasääntöjen piiriin kuuluvia politiikan aloja, "parhaiden 
käytäntöjen" mukaisesti, koska sisämarkkinasäännöt ovat ympäristösääntöjen yläpuolella. 

Tarkistuksen muutos, jossa viittaus 6 kohtaan laajennetaan koskemaan myös 7, 8, 9 ja 
11 kohtaa, on tärkeä, koska ne sisältävät kaiken torjunta-aineista, metalleista, fosfaateista ja 
nitraateista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines, Caroline Jackson

Tarkistus 161
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 rohkaistava 
ihmistoiminnan kehittämiseen ja asuttujen 
alueiden laajentamiseen osallisia ja siitä 
vastuussa olevia osallistumaan direktiivin 
2000/60/EY 14 artiklassa vahvistettuun 
kansalaisille tiedottamista ja kansalaisten 
kuulemista koskevaan prosessiin, jotta ne 
olisivat tietoisia toimintansa tulevasta 
vaikutuksesta pohjaveden kulutukseen ja 
käyttöön. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että tämä tieto annetaan yleisön käyttöön 
kommenttien saamiseksi.

Or. es



PE 350.247v01 62/101 AM\550205FI.doc

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête 

Tarkistus 162
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 toimenpideohjelmassa on 
toimenpiteitä, joilla pyritään ehkäisemään 
mainitun direktiivin liitteessä VIII olevassa 
1–9 kohdassa tarkoitettujen vaarallisten
pilaavien aineiden pääsy pohjaveteen.

Or. en

Perustelu

Ensimmäisessä kohdassa jäsenvaltioita vaaditaan keskittymään vaarallisten pilaavien 
aineiden pääsyn ehkäisemiseen pohjaveteen. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan, María Sornosa Martínez

Tarkistus 163
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 toimenpideohjelmassa on 
toimenpiteitä, joilla pyritään ehkäisemään 
mainitun direktiivin liitteessä VIII olevassa 
1–9 kohdassa tarkoitettujen vaarallisten
pilaavien aineiden pääsy pohjaveteen.

Or. en

Perustelu

Ensimmäisessä kohdassa jäsenvaltioita vaaditaan keskittymään vaarallisten pilaavien 
aineiden pääsyn ehkäisemiseen pohjanveteen. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 164
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 
kaikkien mainitun direktiivin liitteessä VIII 
olevassa 1–9 kohdassa tarkoitettujen 
pilaavien aineiden epäsuora pääsy
pohjaveteen.

Or. en

Perustelu

Pohjaveden suojelu saastumiselta on paljon tehokkaampaa kuin se, että yritetään käyttää 
perustana yhteisiä normeja saastuneen pohjaveden kunnostamiseksi. Komission ehdotus ei 
täysin tue vuonna 1980 annetun pohjavesidirektiivin tarjoamaa nykyistä suojelua. Nämä 
6 artiklaan tehdyt tarkistukset ovat sen tähden erittäin tärkeitä pohjaveden suojelulle 
kaikkialla EU:ssa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 165
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 ja 
kun kyseessä ovat pohjavesimuodostumat, 
joiden tapauksessa on olemassa vaara, että 
hyvää kemiallista tilaa ei saavuteta, myös 
9 ja 11 kohdassa tarkoitettujen pilaavien 
aineiden epäsuorat päästöt pohjaveteen.

Or. de
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Perustelu

Täydennys on tarpeen, jotta ainakin ennalta kuormitettujen pohjavesimuodostumien 
tapauksessa voidaan varmistaa tehokas suoja torjunta-aineiden, kasvinsuojeluaineiden, 
nitraattien ja fosfaattien epäsuorilta päästöiltä. Kun toimenpiteet rajoitetaan koskemaan 
ennalta kuormitettuja pohjavesimuodostumia, pohjavesiä säästävä maatalous palkitaan. 
Komission ehdottama näiden aineiden ottaminen 6 artiklan 2 kohtaan on hyödytön, koska 
lupaa näiden aineiden epäsuoraan päästämiseen pohjaveteen ei koskaan haettaisi tai 
saataisi.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 166
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
ottaen huomioon tiedot alueellisen 
hydrogeologisen järjestelmän toiminnasta.

Or. es

Perustelu

Jotta voidaan toteuttaa ennaltaehkäiseviä toimia, tarvitaan laajempia tutkimuksia 
pohjavesimuodostuman hydrogeologisesta toiminnasta alueellisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen

Tarkistus 167
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 
tarkoitettujen pilaavien aineiden epäsuorat 
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päästöt pohjaveteen.

Or. da

Perustelu

Pilaavien aineiden päästöjen ehkäiseminen on etusijalla riippumatta siitä, mistä aineesta on 
kysymys.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 168
6 artiklan 1 a kohta (uusi) 

Sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
pohjaveden laatunormeja, joista on 
säädetty muilla aloilla pohjaveden 
suojelemiseksi, ensimmäistä kohtaa ei pidä 
soveltaa päästöihin, jotka sisältävät 
pilaavien aineiden pieniä määriä tai 
pitoisuuksia, eikä tekopohjaveden 
muodostamiseen yleistä 
juomavesituotantoa varten.

Or. en

Perustelu

Tekopohjaveden muodostamisista juomavesituotantoa varten tuetaan täysin direktiivin 
2000/60/EY 11 artiklan f alakohdassa säädetyllä lupamenettelyllä. Epäsuorien päästöjen 
täydellinen kielto voi haitata vakavasti nykyisiä ja ympäristön kannalta kestäviä käytäntöjä 
juomaveden tuotannossa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen

Tarkistus 169
6 artiklan 2 kohta

Direktiivin 2000/60/EY liitteessä VIII 
olevassa 7–12 kohdassa tarkoitettujen 
pilaavien aineiden osalta kyseisen 
direktiivin 11 artiklan 3 kohdassa 
säädettyyn toimenpideohjelmaan on lisäksi 
sisällytettävä säännös siitä, että epäsuorat 
päästöt pohjaveteen ovat sallittuja 

Poistetaan.
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ainoastaan sillä edellytyksellä, että päästöt 
eivät vaaranna pohjaveden hyvää 
kemiallista tilaa.

Or. da

Perustelu

Katso tarkistuksen 3 perustelut. Emme myöskään halua, että direktiivi antaa mahdollisuuden 
"saastuttaa hyvän kemiallisen tilan rajaan asti". Haluamme sitä vastoin säilyttää vallitsevan 
tilanteen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan, María Sornosa Martínez

Tarkistus 170
6 artiklan 2 kohta 

Direktiivin 2000/60/EY liitteessä VIII 
olevassa 7–12 kohdassa tarkoitettujen 
pilaavien aineiden osalta kyseisen direktiivin 
11 artiklan 3 kohdassa säädettyyn 
toimenpideohjelmaan on lisäksi
sisällytettävä säännös siitä, että epäsuorat 
päästöt pohjaveteen ovat sallittuja 
ainoastaan sillä edellytyksellä, että päästöt 
eivät vaaranna pohjaveden hyvää 
kemiallista tilaa.

Kaikkien pilaavien aineiden osalta, mukaan 
luettuina direktiivin 2000/60/EY liitteessä 
VIII tarkoitetut, kyseisen direktiivin 
11 artiklan 3 kohdassa säädetyssä 
toimenpideohjelmassa on varmistettava, 
että pilaavien aineiden epäsuoraa pääsyä 
pohjaveteen on rajoitettava saastumisen 
välttämiseksi.

Or. en
Perustelu

Toisessa kohdassa varmistetaan, että jäsenvaltiot ryhtyvät toimiin pilaavien aineiden pääsyn 
rajoittamiseksi pohjaveteen saastumisen välttämiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête 

Tarkistus 171
6 artiklan 2 kohta 

Direktiivin 2000/60/EY liitteessä VIII 
olevassa 7–12 kohdassa tarkoitettujen 
pilaavien aineiden osalta kyseisen direktiivin 
11 artiklan 3 kohdassa säädettyyn 
toimenpideohjelmaan on lisäksi
sisällytettävä säännös siitä, että epäsuorat 

Kaikkien pilaavien aineiden osalta, mukaan 
luettuina direktiivin 2000/60/EY liitteessä 
VIII tarkoitetut, kyseisen direktiivin 
11 artiklan 3 kohdassa säädetyssä 
toimenpideohjelmassa on varmistettava, 
että pilaavien aineiden epäsuoraa pääsyä 
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päästöt pohjaveteen ovat sallittuja 
ainoastaan sillä edellytyksellä, että päästöt 
eivät vaaranna pohjaveden hyvää 
kemiallista tilaa.

pohjaveteen on rajoitettava saastumisen 
välttämiseksi.

Or. en

Perustelu

Toisessa kohdassa varmistetaan, että jäsenvaltiot ryhtyvät toimiin pilaavien aineiden pääsyn 
rajoittamiseksi pohjaveteen saastumisen välttämiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 172
6 artiklan 2 kohta

Direktiivin 2000/60/EY liitteessä VIII 
olevassa 7–12 kohdassa tarkoitettujen 
pilaavien aineiden osalta kyseisen direktiivin 
11 artiklan 3 kohdassa säädettyyn 
toimenpideohjelmaan on lisäksi
sisällytettävä säännös siitä, että epäsuorat 
päästöt pohjaveteen ovat sallittuja
ainoastaan sillä edellytyksellä, että päästöt
eivät vaaranna pohjaveden hyvää kemiallista 
tilaa.

Kaikkien pilaavien aineiden osalta, mukaan 
luettuina direktiivin 2000/60/EY liitteessä 
VIII tarkoitetut, kyseisen direktiivin 
11 artiklan 3 kohdassa säädetyssä 
toimenpideohjelmassa on varmistettava, 
että pilaavien aineiden epäsuora pääsy
pohjaveteen on sallittua ainoastaan sillä 
edellytyksellä, että pääsy ei vaaranna 
pohjaveden hyvää kemiallista tilaa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että jäsenvaltiot ryhtyvät toimiin pilaavien aineiden pääsyn 
rajoittamiseksi pohjaveteen saastumisen välttämiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 173
6 artiklan 2 kohta



PE 350.247v01 68/101 AM\550205FI.doc

FI

Direktiivin 2000/60/EY liitteessä VIII 
olevassa 7–12 kohdassa tarkoitettujen 
pilaavien aineiden osalta kyseisen direktiivin 
11 artiklan 3 kohdassa säädettyyn 
toimenpideohjelmaan on lisäksi 
sisällytettävä säännös siitä, että epäsuorat 
päästöt pohjaveteen ovat sallittuja ainoastaan 
sillä edellytyksellä, että päästöt eivät 
vaaranna pohjaveden hyvää kemiallista tilaa.

Direktiivin 2000/60/EY liitteessä VIII 
olevassa 7–12 kohdassa tarkoitettujen 
pilaavien aineiden osalta kyseisen direktiivin 
11 artiklan 3 kohdassa säädettyyn 
toimenpideohjelmaan on lisäksi 
sisällytettävä säännös siitä, että epäsuorat 
päästöt pohjaveteen ovat sallittuja 
ainoastaan, jos aikaisemmista tutkimuksista 
ilmenee, että 
– päästöt eivät vaaranna pohjaveden hyvää 
kemiallista tilaa

– päästöillä ei ole haitallista vaikutusta 
maaperään tai pohjaveteen päästöjen 
lähiympäristössä.

Epäsuorien päästöjen vaikutusta 
pohjaveden laatuun on seurattava silloin, 
kun se on järkevää.

Or. en

Perustelu

Pohjavettä koskevassa tytärdirektiivissä on säädettävä ainakin samasta suojelun tasosta kuin 
direktiivissä 80/68/ETY on tehty. Mainitun direktiivin 4 artiklan 1 kohdassa säädetään 
seuraavasti:

"Täyttääkseen 3 artiklan a alakohdassa tarkoitetun velvoitteen jäsenvaltioiden on:
- kiellettävä kaikki luettelon I aineiden suorat päästöt; 
- saatettava ennakkotutkimuksen alaiseksi huolehtiminen näistä aineista tai näiden aineiden 
huolehtimistarkoituksessa suoritettu kaatopaikalle vienti, jonka voidaan epäillä johtavan 
epäsuoraan päästöön. Tutkimuksen perusteella jäsenvaltioiden on kiellettävä tällainen 
toiminta tai myönnettävä lupa edellyttäen, että kaikkia teknisiä varotoimia, jotka ovat tarpeen 
tällaisen päästön ehkäisemiseksi, noudatetaan;"

Pohjavesimuodostumien yleinen kemiallinen tila Euroopassa on huononemassa. Tästä syystä 
on erittäin tärkeää, että kaikki pohjaveden suojelusta annetut lainsäädäntötekstit ovat 
tiukkoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête 

Tarkistus 174
6 artiklan 2 a kohta (uusi)

Tässä artiklassa vaadituissa toimissa on 
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huomioitava parhaimmat 
ympäristökäytännöt ja paras saatavilla 
oleva tekniikka ja ne ovat teknisesti 
mahdollisia ja eivät ole suhteettoman 
kalliita.

Or. en

Perustelu

Kolmannessa kohdassa varmistetaan, että toiminnassa käytetään hyviä käytäntöjä ja että ne 
ovat oikeassa suhteessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan, María Sornosa Martínez

Tarkistus 175
6 artiklan 2 a kohta (uusi) 

Tässä artiklassa vaadituissa toimissa on 
huomioitava parhaimmat 
ympäristökäytännöt ja paras saatavilla 
oleva tekniikka ja ne ovat teknisesti 
mahdollisia ja eivät ole suhteettoman 
kalliita.

Or. en

Perustelu

Kolmannessa kohdassa varmistetaan, että toiminnassa käytetään hyviä käytäntöjä ja että ne 
ovat oikeassa suhteessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 176
6 artiklan 2 a kohta (uusi)

Tässä artiklassa vaadituissa toimissa on 
huomioitava parhaimmat 
ympäristökäytännöt ja paras saatavilla 
oleva tekniikka ja ne ovat teknisesti 
mahdollisia ja eivät ole suhteettoman 
kalliita.
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Or. en

Perustelu

Kolmannessa kohdassa varmistetaan, että toiminnassa käytetään hyviä käytäntöjä ja että ne 
ovat oikeassa suhteessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Péter Olajos

Tarkistus 177
6 artiklan 2 a kohta (uusi)

Kun epäsuorat päästöt sallitaan, 
pohjaveteen vaikuttava hajakuormitus on 
otettava huomioon silloin, kun se järkevää.

Or. en

Perustelu

Pohjaveden suojelussa saastumiselta (piste- ja hajakuormitusta koskevaa) yhdistettyä 
lähestymistapaa on sovellettava vastaavalla tavalla kuin vesipolitiikan puitedirektiivissä 
(2000/60/EY) on jo todettu pintavesistä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête 

Tarkistus 178
6 artiklan 2 b kohta (uusi)

Pilaavan aineen pääsy pohjaveteen voidaan 
vapauttaa tämän artiklan vaatimuksista 
ainoastaan, jos sen laatu tai pitoisuus ei 
vaaranna vastaanottavan pohjaveden 
laatua nyt eikä tulevaisuudessa.

Or. en

Perustelu

Uudessa neljännessä kohdassa esitellään säännös, jolla kielletään säännöistä vapauttaminen, 
paitsi jos päästö on niin pieni, ettei se vaikuta pohjaveden laatuun.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan, María Sornosa Martínez

Tarkistus 179
6 artiklan 2 b kohta (uusi) 

Pilaavan aineen pääsy pohjaveteen voidaan 
vapauttaa tämän artiklan vaatimuksista 
ainoastaan, jos sen laatu tai pitoisuus ei 
vaaranna vastaanottavan pohjaveden 
laatua nyt eikä tulevaisuudessa.

Or. en

Perustelu

Uudessa neljännessä kohdassa esitellään säännös, jolla kielletään säännöistä vapauttaminen, 
paitsi jos päästö on niin pieni, ettei se vaikuta pohjaveden laatuun.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 180
6 a artikla (uusi)

6 a artikla
Ennakkotutkimukset, joita tarkoitetaan 
6 artiklassa, sisältävät kyseisen alueen 
hydrogeologisten olojen, pintamaan ja 
syvempien maakerrosten mahdollisten 
puhdistavien ominaisuuksien ja päästöstä 
pohjaveden laadulle aiheutuvan 
pilaantumisen ja muuttumisvaaran 
tutkimuksen, ja niissä on todettava, onko 
aineiden päästäminen pohjaveteen 
ympäristön kannalta tyydyttävä ratkaisu.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on yhdenmukaisuus direktiivin 80/68/ETY kanssa. Sanamuoto 
vastaa direktiiviä 80/68/ETY.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 181
6 a artikla (uusi)

6 a artikla 
Jäsenvaltiot toteuttavat direktiivin 
2000/60/EY 10 artiklan mukaisia toimia 
siirtääkseen pohjaveden pilaantumisen 
kustannukset saastuttajalle.
Jos sisämarkkinoilla kaupan pidettävien 
tuotteiden tuottaminen tai käyttö aiheuttaa 
pohjaveden pilaantumista, komissio ryhtyy 
toimiin asettaakseen tarkoituksenmukaisia 
ja oikeasuhtaisia sakkoja kyseisille 
pilaantumislähteille.

Or. nl

Perustelu

Vesipolitiikan puitedirektiivissä edellytetään, että jäsenvaltiot siirtävät pohjaveden 
pilaantumiskustannukset ns. saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti. Jäsenvaltioilla on 
aikaa vuoteen 2010 asti ilmoittaa, miten tämä on toteutunut. Yksityisten kansalaisten ja 
paikallisviranomaisten käyttämät kemialliset torjunta-aineet ovat pohjavesien pilaantumisen 
keskeinen aiheuttaja. Jopa ns. ympäristöystävälliset vaihtoehdot ovat erittäin haitallisia 
pohjaveden kannalta, vaikka ovatkin parempia maaperän kannalta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 182
6 a artikla (uusi)

6 a artikla
Tutkimus ja jakelu

Komissio rohkaisee jäsenvaltioiden 
suostumuksella pohjavesimuodostumien 
kuvaamisen ja seurannan parametrien 
mittaamista ja laskentaa koskevien 
tunnettujen menetelmien jakamista ja 
edistää uutta tutkimusta 
pohjavesimuodostumien ja niiden laadun 
seuraamiseksi ja hoitamiseksi käytettävissä 
olevan teknologian kehittämiseksi.

Or. es
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Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 183
6 b artikla (uusi)

6 b artikla
Kylpylöiden ja terveyslähteiden suojelu

Komissio ja jäsenvaltiot vahvistavat 
yhteisen metodologian 
pohjavesimuodostumien suojelualueiden 
määrittelemiseksi, kun on kyse kylpylöihin 
ja terveyslähteisiin liittyvistä 
vesimuodostumista, jotta varmistetaan 
näiden suojelualueiden kunnioittaminen 
teollista ja urbaania toimintaa 
suunniteltaessa.

Or. es

Perustelu

Kylpylät ja terveyslähteet eivät kuulu komission ehdotukseen, vaikka niissä on Euroopan 
unionin korkealaatuisinta vettä. Näihin liittyviä pohjavesimuodostumia on suojeltava 
erityisesti. Lisäksi on ryhdyttävä ennaltaehkäiseviin toimiin pintatasolla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 184
8 artiklan 1 a kohta (uusi)

Neuvosto vahvistaa yhteisön metodologian 
pohjavesimuodostumien luetteloimiseksi 
valmisteltaessa Inspire-ohjelman 
täytäntöönpanoa. Jäsenvaltioiden on tätä 
varten alettava kerätä tietoa heti direktiivin 
tultua voimaan.

Or. es
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Perustelu

Tiedonkeruumetodologia on vahvistettava valmisteltaessa Inspire-ohjelman tuloa 
(pohjavesimuodostumien digitaalinen paikantaminen), jonka käsittely on käynnissä EP:ssa. 
Tätä varten jäsenvaltioiden on oltava mukana tiedonkeruumetodologian osalta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Klaß

Tarkistus 185
Liite I, A osa (uusi) 

Korvaa esittelijän tarkistuksen 30

A. Uhanalaisen pohjavesimuodostuman 
tilan luokittelu ja arviointi
Sen jälkeen, kun yksittäisten 
näytteenottopaikkojen arvioinnin ja 
luokittelun tulokset on esitetty 3 artiklan
1–3 kohdan säännösten mukaisesti, 
suoritetaan direktiivin 2000/60/EY 
5 artiklan mukaan uhanalaiseksi katsotun 
pohjavesimuodostuman tai 
pohjavesimuodostumien joukon luokittelu.
Kemialliselta tilaltaan hyviksi katsottujen 
näytteenottopaikkojen osuus on ratkaiseva 
koko pohjavesimuodostuman tai 
pohjavesimuodostumien joukon 
luokittelussa silloin, kun normien 
noudattaminen voidaan vahvistaa 
vähintään 70 prosentissa 
pohjavesimuodostuman tai 
pohjavesimuodostumien joukon pinta-
alasta ja/tai kun enintään 30 km2

pohjavesimuodostumasta on kuormitettu 
pilaantumisvyöhykkeinä, sillä 
edellytyksellä, että pohjavesimuodostuman 
tai pohjavesimuodostumien joukon kyseiset 
alueet eivät vaaranna koko 
pohjavesimuodostuman tai 
pohjavesimuodostumien joukon 
ympäristötavoitteita, ja/tai että direktiivin 
2000/60/EY 7 artiklan vaatimukset täyttyvät 
soveltuvin osin.
Tutkimukset suoritetaan ylemmissä 
pohjavesiesiintymissä.

Or. xm
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Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 186
Liite I, A osa (uusi)

A. Uhanalaisen pohjavesimuodostuman 
tilan luokittelu ja arviointi
Sen jälkeen, kun yksittäisten 
näytteenottopaikkojen arvioinnin ja 
luokittelun tulokset on esitetty 3 artiklan
1–3 kohdan säännösten mukaisesti, 
suoritetaan direktiivin 2000/60/EY 
5 artiklan mukaan uhanalaiseksi katsotun 
pohjavesimuodostuman tai 
pohjavesimuodostumien joukon luokittelu.
Kemialliselta tilaltaan hyviksi katsottujen 
näytteenottopaikkojen osuus on ratkaiseva 
koko pohjavesimuodostuman tai 
pohjavesimuodostumien joukon 
luokittelussa silloin, kun normien 
noudattaminen voidaan vahvistaa 
vähintään 70 prosentissa 
pohjavesimuodostuman tai 
pohjavesimuodostumien joukon 
pinta-alasta.

Or. de

Perustelu

Yksi huono näytteenottopaikka ei riitä koko pohjavesimuodostuman luokittelemiseen 
huonoksi. Tämä ei ole perusteltua, jos kyseinen näytteenottopaikka ei ole edustava koko 
pohjavesimuodostuman tai sen merkittävän osan kannalta. Ehdotetulla sääntelyllä on määrä 
taata näytteenottopaikan edustavuus pohjaveden tilan määrittelyssä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 187
Liite I, rivi 1, sarake 2 – Laatunormit

Pilaava aine Laatunormit Pilaava aine Laatunormit
Nitraatit 50 mg/l Nitraatit 0 - 10 mg/l

Or. da

Perustelu

Nitraatit: Typpeä esiintyy pohjavedessämme ilman ihmisen vaikutusta. Jopa koskemattoman 
metsän maaperästä voidaan mitata typen siirtymistä juurivyöhykkeeltä suuruusluokassa 
5 kg N/ha. Tämä merkitsee, että typpeä voi esiintyä pohjavedessä noin 10 mg/l. Tämä on 
kuitenkin kaukana komission ehdottamasta raja-arvosta, joka on 50 mg/l. Jos pohjavedessä 
voidaan todeta yli 10 mg/l, asiaan on siksi syytä puuttua, koska kyseessä voi olla aiheeton 
pilaantuminen. Pohjavesi voi kuitenkin olla myös täysin nitraatitonta – näissä tapauksissa 
asiaan on puututtava, kun alueella ilmenee kasvavaa pilaantumista, jonka suuruusluokka on 
0–10 mg/l. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 188
Liite 1, taulukko, sarake 3

Huomautukset Poistetaan.
Laatunormia sovelletaan kaikkiin 
pohjavesimuodostumiin, lukuun ottamatta 
direktiivin 91/676/ETY mukaisesti 
määritettyjä nitraattien aiheuttamalle 
pilaantumiselle alttiita vyöhykkeitä. Näillä 
alueilla sovelletaan direktiivin 2000/60/EY 
4 artiklan 1 kohdan c alakohtaa.

Or. de
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Perustelu

Tämän kohdan säilyttämisestä seuraisi, että pohjavesidirektiivin mukaisesti "tilaltaan 
hyväksi" luokitellun pohjavesimuodostuman tapauksessa ei tarvitsisi toteuttaa mitään 
toimenpiteitä, kun taas samassa tilanteessa olisi toteutettava toimenpiteitä jo 
nitraattidirektiivin mukaisesti. Poistolla pyritään siten yhdenvertaiseen kohteluun arvioinnin 
ja menettelytapojen suhteen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 189
Liite I, rivi 1, sarake 3 - Huomautuksia

Laatunormia sovelletaan kaikkiin 
pohjavesimuodostumiin, lukuun ottamatta 
direktiivin 91/676/ETY mukaisesti 
määritettyjä nitraattien aiheuttamalle 
pilaantumiselle alttiita vyöhykkeitä. Näillä 
alueilla sovelletaan direktiivin 2000/60/EY 
4 artiklan 1 kohdan c alakohtaa.

Kun arvoksi todetaan yli 10 mg tai arvo 
kasvaa välillä 1–10 mg, maatalouden 
harjoittamiseen on puututtava.

Or. da

Perustelu

Nitraatit: Typpeä esiintyy pohjavedessämme ilman ihmisen vaikutusta. Jopa koskemattoman 
metsän maaperästä voidaan mitata typen siirtymistä juurivyöhykkeeltä suuruusluokassa 
5 kg N/ha. Tämä merkitsee, että typpeä voi esiintyä pohjavedessä noin 10 mg/l. Tämä on 
kuitenkin kaukana komission ehdottamasta raja-arvosta, joka on 50 mg/l. Jos pohjavedessä 
voidaan todeta yli 10 mg/l, asiaan on siksi syytä puuttua, koska kyseessä voi olla aiheeton 
pilaantuminen. Pohjavesi voi kuitenkin Ola myös täysin nitraatitonta - näissä tapauksissa 
asiaan on puututtava, kun alueella ilmenee kasvavaa pilaantumista, jonka suuruusluokka on 
0–10 mg/l.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 190
Liite I, rivi 2, sarake 2 – Laatunormit

Pilaava aine Laatunormit Pilaava aine Laatunormit
Torjunta-aineiden 
vaikuttavat 
ainesosat, mukaan 
luettuna niiden 

0,1 µg/l Torjunta-aineiden 
vaikuttavat 
ainesosat, mukaan 
luettuna niiden 

Alin mitattavissa 
oleva taso
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merkitykselliset 
aineenvaihdunta-, 
hajoamis- tai 
reaktiotuotteet

merkitykselliset 
aineenvaihdunta-, 
hajoamis- tai 
reaktiotuotteet

Or. da

Perustelu

Torjunta-aineet: Kun mittaamme, onko pohjavedessä torjunta-aineita, tätä on käytännössä 
pidettävä todellisessa mittakaavassa suoritettavana kokeena. Tämä on ymmärrettävä siten, 
että jos torjunta-aineita voidaan säännönmukaisen käytön jälkeen todeta pohjavedestä, se on 
todiste siitä, että ne todella päätyvät pohjaveteen. Tämän seurauksena on siten oltava, että 
tuotteen käyttö lakkaa välittömästi. Pohjavetemme pilaantumisen alin mitattavissa oleva taso 
vaihtelee torjunta-aineiden ja niiden hajoamistuotteiden mukaan, ja jotkut voidaan todeta 
pitoisuuksina, jotka ovat alle 0,1 mg/l, ja mittausmenetelmät onneksi paranevat koko ajan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 191
Liite I, rivi 2, sarake 3 – Huomautuksia (uusi)

Huomautuksia Huomautuksia
Kun pohjavedestä todetaan vaikuttavia 
aiheita, esim. torjunta-aineita, näiden 
pilaantumisen lähteiden käyttö on 
kiellettävä välittömästi.

Or. da

Perustelu

Torjunta-aineet: Kun mittaamme, onko pohjavedessä torjunta-aineita, tätä on käytännössä 
pidettävä todellisessa mittakaavassa suoritettavana kokeena. Tämä on ymmärrettävä siten, 
että jos torjunta-aineita voidaan säännönmukaisen käytön jälkeen todeta pohjavedestä, se on 
todiste siitä, että ne todella päätyvät pohjaveteen. Tämän seurauksena on siten oltava, että 
tuotteen käyttö lakkaa välittömästi. Pohjavetemme pilaantumisen alin mitattavissa oleva taso 
vaihtelee torjunta-aineiden ja niiden hajoamistuotteiden mukaan, ja jotkut voidaan todeta 
pitoisuuksina, jotka ovat alle 0,1 mg/l, ja mittausmenetelmät onneksi paranevat koko ajan.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 192
Liite I, rivi 2, sarake 3 – Huomautuksia (uusi)

Huomautuksia Huomautuksia
Kun torjunta-aineita tai niiden 
asianmukaisia metaboliitteja koskevat 
juomavesinormit ovat tiukemmat kuin 
0,1 µg/l, juomavesinormeja käytetään 
hyvän tilan laatunormeina. 

Or. en

Perustelu

Juomavesinormit voivat olla, ja joskus ne ovatkin, tiukemmat mahdollisten terveydelle 
vaarallisten vaikutusten takia. Torjunta-aineiden kokonaispitoisuuksille on myös käytettävä 
normia 0,5 mikrogrammaa litraa kohden.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 193
Liite I, rivi 2 a (uusi)

Pilaava aine Laatunormit
Torjunta-aineiden 
tai metabolittien 
kokonaispitoisuudet

0,5 µg/l

Or. en

Perustelu

Juomavesinormit voivat olla, ja joskus ne ovatkin, tiukemmat mahdollisten terveydelle 
vaarallisten vaikutusten takia. Torjunta-aineiden kokonaispitoisuuksille on myös käytettävä 
normia 0,5 mikrogrammaa litraa kohden.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 194
Liite 1 alaviite 21

21 Jos katsotaan, että pohjaveden 
laatunormit voivat tietyn 
pohjavesimuodostuman osalta aiheuttaa 
sen, että direktiivin 200/60/EY 4 artiklassa 
määrittyjä ympäristötavoitteita ei 
mahdollisesti saavuteta pohjaveteen 
liittyvissä pintavesissä, tai aiheuttaa 
merkittävää vahinkoa kyseisestä 
pohjavesimuodostumasta suoraan 
riippuvaisille maaekosysteemeille, on 
säädettävä tiukemmista raja-arvoista tämän 
direktiivin 4 artiklan sekä liitteen IV 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. nl

Perustelu

Alaviitteessä todetaan, että nitraattien laatustandardi on 50 mg/l mutta että sen on oltava 
alempi, jos ympäristö sitä edellyttää. Tämä vaatimus on tiukempi kuin nitraattidirektiivissä, 
jossa säädetään 50 mg/l:sta kansanterveysnäkökohtien perusteella. Saman alan direktiiveissä 
pitäisi välttää erilaisten tavoitteiden asettamista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 195
Liite I, alaviite 22

22 Normien noudattamisen on perustuttava 
vertailuun kunkin näytteenottopisteen 
seuranta-arvojen aritmeettisen keskiarvon 
kanssa pohjavesimuodostumassa tai 
pohjavesimuodostumien joukossa, jota 
pidetään direktiivin 2000/60/EY 5 artiklan 
mukaisesti tehtävän analyysin perusteella 
uhanalaisena.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä on liian tärkeä asia sijoitettavaksi liitteen alaviitteeseen. Mitattujen tietojen arviointi 
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normeihin verrattuna on selitettävä erillisessä artiklassa tai liitteessä. Arviointimenetelmää 
on myös voitava soveltaa muihin pilaaviin aineisiin. Alaviitteessä ei selitetä selvästi, miten 
tietoja arvioidaan normien perusteella. On estettävä, että tietojen siloittelun takia 
ongelmatilanteet jätetään huomiotta. Tämä kohta lisätään tarkistuksena 3 artiklan 
c alakohdaksi (uusi).

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 196
Liite I, alaviite 22

22 Normien noudattamisen on perustuttava 
vertailuun kunkin näytteenottopisteen 
seuranta-arvojen aritmeettisen keskiarvon 
kanssa pohjavesimuodostumassa tai 
pohjavesimuodostumien joukossa, jota 
pidetään direktiivin 2000/60/EY 5 artiklan 
mukaisesti tehtävän analyysin perusteella 
uhanalaisena.

22 Normien noudattaminen on arvioitava 
direktiivin 2000/60/EY liitteessä V olevan 
2.4.5 kohdan, tämän direktiivin 4 a artiklan 
ja sen yhteisön lainsäädännön mukaisesti, 
josta normit on johdettu.

Or. en

Perustelu

Komission alaviite tarkoittaa, että jos laatunormi ylittyy yhdessä pohjavesimuodostuman 
kohdassa, koko muodostuma luokitellaan huonolaatuiseksi, vaikka normia ei olisi ylitetty 
muodostuman muissa osissa. Tällainen "yksi-ulos kaikki-ulos" lähestymistapa aiheuttaisi 
monien pohjavesimuodostumien luokittelun "huonoiksi" hyvin paikallisten ylitysten takia, 
mistä olisi seurauksena harhaanjohtava näkemys pohjaveden yleisestä laadusta sekä 
ristiriitaisuus vesipolitiikan puitedirektiivin ja muun yhteisön lainsäädännön kanssa (esim. 
nitraattidirektiivi).

Tällä tarkistuksella (yhdessä 4 artiklaan tehdyn tarkistuksen kanssa) varmistetaan, että 
luokitus edustaa pohjavesimuodostuman yleistä laatua. Paikallisia saastumiskohtia 
käsitellään kääntämällä muutossuunta laskevaksi sekä käyttämällä saastumista ennalta 
ehkäiseviä tai rajoittavia toimia, ja niiden pitäisi vaikuttaa tilaan vain silloin, kun ne ovat 
riittävän tärkeitä vaikuttamaan "hyvän tilan" tavoitteisiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Christa Klaß

Tarkistus 197
Liite I taulukko rivi 2 a – 2i (uusi)

Korvaa esittelijän tarkistuksen 33
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Torjunta-aineiden 
tehoaineet yhteensä

0,5 µg/l Torjunta-aineiden ja vaikuttavien 
aineenvaihduntatuotteiden summa

Ammonium 0,5 mg/l

Arseeni 10 µg/l

Kadmium 1,0 µg/l

Lyijy 10 µg/l

Elohopea 0,2 µg/l

Vähimmäislista aineista ja ioneista, joita 
esiintyy luonnollisesti tai ihmisen toimien 
seurauksena.

Kloridi 250 mg/l

Sulfaatti 240 mg/l

Alumiini 0,2 mg/l

Indikatiiviset arvot

Or. de

Perustelu

Tästä taulukosta tulee liitteen I osa B. Kuten jo 3 artiklassa todetaan, tarvitaan yhtenäisiä 
Euroopan laajuisia standardeja, jotta saavutettaisiin hyvä kemiallinen tila vuoteen 2015 
mennessä ja jotta voitaisiin estää ympäristödumppaus ja erilaiset kilpailuehdot. Lisäksi 
mukaan on otettu liitteen III vähimmäisarvot. Pitoisuudet ovat ihmiseen ja ympäristöön 
kohdistuvan myrkyllisyyden vuoksi perusteltuja ja määrittävät pilaantumisen vaaran eli 
huonon tilan kynnyksen.

Koska on mahdotonta mitata ja valvoa kaikkia pilaavia aineita, tarvitaan indikatiivisia 
arvoja, jotka osoittavat, esiintyykö pohjavedessä tiettyjä pilaavia aineita, ja jotka voivat 
mahdollisesti osoittaa niiden alkuperän. Liitteeseen I tätä varten otetut kolme ainetta ovat 
tähän soveltuvia indikaattoreita.

Lisäksi on otettu mukaan torjunta-aineiden ja niiden tehoaineiden summa, koska kuormitusta 
ei useinkaan voida jäljittää vain yhteen torjunta-aineeseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 198
Liite II

POHJAVEDEN KEMIALLISEN 
LAADUN ARVIOINTI NIIDEN 
PILAAVIEN AINEIDEN OSALTA, 
JOISTA EI OLE YHTEISÖN NORMEJA

YHTEISET PERUSTEET RAJA-
ARVOJEN MÄÄRITTÄMISELLE 
POHJAVEDEN KEMIALLISEN TILAN 
ARVIOINTIA VARTEN

Arviointimenettely, jolla todetaan, onko 
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pohjaveden kemiallinen tila hyvä niiden 
pilaavien aineiden osalta, joista ei ole 
yhteisön normeja, toteutetaan kaikissa 
niissä pohjavesimuodostumissa, joita 
pidetään uhanalaisina, ja kaikkien niiden 
pilaavien aineiden osalta, jotka osaltaan 
vaikuttavat siihen, että 
pohjavesimuodostuma tai 
pohjavesimuodostumien joukko katsotaan 
uhanalaiseksi.
Arviointimenettelyssä on erityisesti 
käsiteltävä seuraavia seikkoja:

Jäsenvaltiot johtavat raja-arvot seuraavan 
menettelyn mukaisesti:

a) tiedot, jotka on kerätty osana direktiivin 
2000/60/EY 5 artiklan ja liitteen II kohtien 
2.1 ja 2.2 mukaista tarkastelua

i) sen pohjavesimuodostuman tai 
-muodostumien ominaisuudet, johon 
verraten raja-arvoja käytetään;

b) ympäristöä koskevat laatutavoitteet ja 
muut vesiensuojelunormit, jotka ovat 
voimassa jäsenvaltion, yhteisön tai 
kansainvälisellä tasolla

ii) kyseisten pilaavien aineiden 
ominaisuudet;

c) kaikki merkitykselliset tiedot, jotka 
koskevat kyseisen pilaavan aineen tai 
siihen liittyvien aineiden toksikologiaa, 
ekotoksikologiaa, hidasta hajoamista ja 
kertymistä

iii) seurantapisteiden sijainti.

d) pohjavesimuodostumasta siihen liittyviin 
pintavesiin ja/tai siitä riippuvaisiin 
maaekosysteemeihin kulkeutuvien 
pilaavien aineiden arvioidut määrät ja 
pitoisuudet

Raja-arvon on edustettava pilaavan aineen 
pitoisuutta, jonka ylitys merkitsee vaaraa, 
että

e) edellä d kohdassa tarkoitettujen 
pilaavien aineiden määrien ja pitoisuuksien 
arvioitu vaikutus pohjavesimuodostumaan 
liittyviin pintavesiin ja siitä riippuvaisiin 
maaekosysteemeihin

a) yhtä tai useampaa direktiivin 
2000/60/EY liitteessä V olevassa 
taulukossa 2.3.2 säädettyä ehtoa ei ole 
täytetty; tai 
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f) edellä oleviin d ja e kohtiin perustuva 
arvio siitä, onko pohjavesimuodostuman 
pilaavien aineiden pitoisuus niin suuri, että 
pohjavesimuodostumaan liittyvät pintavedet 
eivät sen vuoksi täytä direktiivin 
2000/60/EY 4 artiklassa säädettyjä 
tavoitteita tai että tällaisten muodostumien 
ekologinen tai kemiallinen laatu heikkenee 
merkittävästi tai että 
pohjavesimuodostumasta suoraan
riippuvaisille maaekosysteemeille aiheutuu 
merkittävää vahinkoa.

b) juomavesivarantoja ei suojella 
direktiivin 2000/60/EY 7 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella vahvistetaan ja yksinkertaistetaan komission ehdottamaa yhteistä menettelyä 
raja-arvojen johtamiselle. Siinä vaaditaan, että jäsenvaltiot keskittyvät siihen, mikä on 
tärkeää erityiselle pohjavesimuodostumalle ja pilaavien aineiden aiheuttaville riskeille ja 
miten raja-arvo mitataan. Siinä yhdistetään myös raja-arvojen määritys vesipolitiikan 
puitedirektiivin tarkoittamaan "hyvään tilaan" ja lisätään ehdoksi juomavesivarantojen 
suojelu vesipolitiikan puitedirektiivin mukaiseksi.

Yhteisten normien käyttöönottamisella jätettäisiin huomiotta pohjaveden luonnollisen laadun 
vaihtelevuus ei ainoastaan pohjavesimuodostumien välillä mutta myös niiden sisällä (esim. 
kloridi voi vaihdella luonnostaan 20 milligrammasta litraa kohti yli 10 000 milligrammaan 
litraa kohti 10 kilometrin säteellä). Pohjaveden merkitys ekosysteemien perustana ja muussa 
käytössä vaihtelee myös. Yhteisten normien määrääminen vastaisi kenkien standardoimista 
yhteen kokoon ja malliin. Joskus ne olisivat liian tiukat, joskus liian väljät. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 199
Liite II, f a kohta (uusi)

f a) arvio näistä pitoisuuksista direktiivin 
2000/60/EY 7 artiklassa veden käytöstä 
juomaveden ottoon säädettyjen tavoitteiden 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Pohjaveden käyttö juomavesitoimitusten lähteenä on sisällytettävä arviointiin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 200
Liite II, f a kohta (uusi)

f a) arvio näistä pitoisuuksista direktiivin 
2000/60/EY 7 artiklassa veden käytöstä 
juomaveden ottoon säädettyjen tavoitteiden 
mukaisesti.

Or. en
Perustelu

Pohjaveden käyttö juomavesivoimistusten lähteenä on sisällytettävä arviointiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 201
Liite II, f b kohta (uusi)

(f b) pilaavien aineiden mitatut tai lasketut 
määrät ja pitoisuudet yleisen 
juomavesitoimituksen lähteissä.

Or. en
Perustelu

Pohjaveden käyttö juomavesivoimistusten lähteenä on sisällytettävä arviointiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 202
Liite II, f b kohta (uusi)

(f b) pilaavien aineiden mitatut tai lasketut 
määrät ja pitoisuudet yleisen 
juomavesitoimituksen lähteissä.

Or. en

Perustelu

Pohjaveden käyttö juomavesivoimistusten lähteenä on sisällytettävä arviointiin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis

Tarkistus 203
Liite III

Poistetaan liite III.

Or. en

Perustelu

Pilaavien aineiden ydinluettelon valintaperustetta ei ole määritelty ja se vaikuttaa 
keinotekoiselta. Vesipolitiikan puitedirektiivissä jäsenvaltioita vaaditaan ottamaan huomioon 
kaikki pilaavat aineet, jotka vaarantavat siinä mainittujen ympäristötavoitteiden 
saavuttamisen. Tämä on kustannustehokkain lähestymistapa ympäristönsuojeluun. Riskeihin 
perustuvan lähestymistavan tärkeimpien pilaavien aineiden ydinluettelon käyttöönotto lisää 
kustannuksia antamatta mitään lisähyötyä ympäristölle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 204
Liite III Osa A.1 – taulukko rivi 4

Aine tai ioni Aine tai ioni

Kloridi Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Kloridin luokittelu pilaavaksi aineeksi ei ole aiheellista, koska juomaveden sisältämälle 
kloridille ei tällä hetkellä ole määritelty ihmisen kannalta toksisia arvoja eikä käytettävissä 
ole muita ekotoksikologisia kriteerejä koskevia tietoja. Kloridia ei esimerkiksi ole sisällytetty 
16. toukokuuta 2003 annettuun direktiiviin 2003/40/EY eikä sitä siten voida pitää kriittisenä 
ainesosana. Esim. kivennäisvedet voivat sisältää kloridia jopa 5,1 g/l.

Luokittelu ei ole perusteltua myöskään siksi, että kloridi ei kuulu EU:n vesipuitedirektiivin 
2000/60/EY liitteessä VIII tarkoitettuihin pilaaviin aineisiin, eikä edes kaikkia siellä 
mainittuja "vaarallisia" pilaavia aineita ole sisällytetty pohjavesidirektiivin luonnokseen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 205
Liite III – Osa A.1 – taulukko rivi 4

Aine tai ioni Aine tai ioni

Kloridi Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Taulukko kattaa kloridi- ja sulfaatti-ionit, jotka kuvataan pilaaviksi aineiksi liitteen otsikossa 
ja siihen viittaavissa direktiivin artikloissa. Kuvaus on kyseenalainen (kyseiset aineet eivät 
sisälly puitedirektiivin 2000/600/EY liitteeseen VIII), ja näiden aineiden säilyttämisellä 
taulukossa olisi epätoivottavia vaikutuksia:

a) 4 artiklan 2 kohta mahdollistaisi sen, että komissio ehdottaa direktiiviä liitteen I 
muuttamiseksi eli vahvistaisi kiinteät laatunormit klorideille ja sulfaateille. Tässä ei ole 
järkeä, koska näitä aineita esiintyy luonnollisesti vedessä suurina ja erittäin suurina 
pitoisuuksina useissa pohjavesimuodostumissa Euroopan unionissa.

b) Nämä aineet olisi sisällytettävä muutossuuntien analyyseihin (ks. liite IV.1.1 ja 4 artiklan 
1 kohta) ja niitä koskisi suuntauksen kääntämisvelvoite, jos ne saavuttavat 75 % 
laatunormeista tai raja-arvosta.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 206
Liite III, Osa A.1 – taulukko rivi 7

Aine tai ioni Aine tai ioni

Sulfaatti Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Taulukko kattaa kloridi- ja sulfaatti-ionit, jotka kuvataan pilaaviksi aineiksi liitteen otsikossa 
ja siihen viittaavissa direktiivin artikloissa. Kuvaus on kyseenalainen (kyseiset aineet eivät 
sisälly puitedirektiivin 2000/600/EY liitteeseen VIII), ja näiden aineiden säilyttämisellä 
taulukossa olisi epätoivottavia vaikutuksia:

a) 4 artiklan 2 kohta mahdollistaisi sen, että komissio ehdottaa direktiiviä liitteen I 



PE 350.247v01 88/101 AM\550205FI.doc

FI

muuttamiseksi eli vahvistaisi kiinteät laatunormit klorideille ja sulfaateille. Tässä ei ole 
järkeä, koska näitä aineita esiintyy luonnollisesti vedessä suurina ja erittäin suurina 
pitoisuuksina useissa pohjavesimuodostumissa Euroopan unionissa.

b) Nämä aineet olisi sisällytettävä muutossuuntien analyyseihin (ks. liite IV.1.1 ja 4 artiklan 
1 kohta) ja niitä koskisi suuntauksen kääntämisvelvoite, jos ne saavuttavat 75 % 
laatunormeista tai raja-arvosta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 207
Liite III, Osa A.1 – taulukko rivi 7

Aine tai ioni Aine tai ioni

Sulfaatti Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Joissakin jäsenvaltioissa sulfaatteja muodostuu pohjaveteen luonnollisesti ilman, että kyse 
olisi pilaantumisesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 208
Liite III, Osa A.1 – taulukko rivi 7

Aine tai ioni Aine tai ioni

Sulfaatti Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Sulfaatti olisi poistettava liitteen III luettelosta, koska sillä ei ole toksisia vaikutuksia eikä sitä 
siten voida luokitella pilaavaksi aineeksi. Lisäksi sulfaattia esiintyy luonnostaan laajalti 
Euroopassa. Sulfaatti on myös luonnollisen kivennäisveden tärkeä ainesosa 
(ks. direktiivi 2003/40/EY, 16.5.2003).
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen

Tarkistus 209
Liite III, Osa A.1 – taulukko rivi 7 a (uusi)

Aine tai ioni Aine tai ioni

Fosfori

Or. da

Perustelu

Fosfori muodostaa sekä välittömästi että pitkällä aikavälillä vakavan uhkan pohjaveden 
kemialliselle laadulle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen

Tarkistus 210
Liite III, Osa A.1 – taulukko rivi 7 a (uusi)

Aine tai ioni Aine tai ioni

Kupari

Or. da

Perustelu

Lisätyt aineet uhkaavat pitkällä aikavälillä pohjaveden kemiallista laatua.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen

Tarkistus 211
Liite III, Osa A.1 – taulukko rivi 7 b (uusi)

Aine tai ioni Aine tai ioni

Sinkki

Or. da

Perustelu

Lisätyt aineet uhkaavat pitkällä aikavälillä pohjaveden kemiallista laatua.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen

Tarkistus 212
Liite III, Osa A.1 – taulukko rivi 7 c (uusi)

Aine tai ioni Aine tai ioni

Alumiini

Or. da

Perustelu

Lisätyt aineet uhkaavat pitkällä aikavälillä pohjaveden kemiallista laatua.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 213
Liite III, Osa B, 1.2 kohta

1.2 Tiedot kustakin uhanalaiseksi 
katsottavasta pohjavesimuodostumasta, 
erityisesti muodostuman koko, 
pohjavesimuodostumien ja niihin liittyvien 
pintavesien sekä niistä riippuvaisten 
maaekosysteemien välinen suhde ja, jos 
kyseessä ovat luonnossa esiintyvät aineet, 
niiden taustatasot pohjavesimuodostumissa.

1.2 Tiedot kustakin uhanalaiseksi 
katsottavasta pohjavesimuodostumasta, 
erityisesti muodostuman koko, 
pohjavesimuodostumien ja niihin liittyvien 
pintavesien sekä niistä riippuvaisten 
maaekosysteemien välinen suhde, 
pohjaveden käyttö juomaveden lähteenä, ja, 
jos kyseessä ovat luonnossa esiintyvät 
aineet, niiden taustatasot 
pohjavesimuodostumissa.

Or. nl

Perustelu

Koska pohjavesi on Euroopan unionissa merkittävin juomavesilähde, jäsenvaltioiden pitäisi 
ilmoittaa, käytetäänkö uhanalaiseksi katsottavaa pohjavesimuodostumaa myös juomavetenä, 
kuten direktiivin 2000/60/EY 7 artiklan 1 kohdassa edellytetään.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dan Jørgensen

Tarkistus 214
Liite III, Osa B 2, 2.2 kohta

2.2 Raja-arvojen ja havaittujen taustatasojen 
välinen suhde, kun kyseessä ovat luonnossa 

2.2 Raja-arvojen ja havaittujen taustatasojen 
välinen suhde, kun kyseessä ovat luonnossa 
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esiintyvät aineet. esiintyvät aineet.

Jos luonnossa esiintyville aineille ei ole 
olemassa pohjavettä koskevia tunnettuja 
taustatasoja, taustatasot määritetään 
parhaan asiantuntija-arvion perusteella.

Or. da

Perustelu

Joissakin tapauksissa taustatasoa ei saada selville ennen pitkäaikaista seurantaa, ja joidenkin 
pohjavesiesiintymien tapauksessa voi lisäksi olla vaikea löytää esiintymiä, joista luontainen 
taustataso voidaan mitata. Molemmissa tapauksissa taustatasot on määritettävä pätevän 
asiantuntija-arvion perusteella.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 215
Liite III, Osa B 2, 2.3 kohta

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

2.3 Jäsenvaltioiden määrittelemiin 
toimenpideohjelmiin on sisällyttävä 
perusteet tavalle, jolla taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset kustannukset otetaan
huomioon hyvän tilan saavuttamiseen 
tähtäävien toimenpiteiden arvioimiseksi. 

Or. en

Perustelu

Taloudellisia ja yhteiskunnallisia kustannuksia ei pitäisi huomioida raja-arvoja 
määriteltäessä vaan ne on huomioitava hyvän tilan saavuttamiseen tähtäävien toimenpiteiden 
arvioimisessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 216
Liite III, Osa B 2, 2.3 kohta

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

2.3 Jäsenvaltioiden määrittelemiin 
toimenpideohjelmiin on sisällyttävä 
perusteet tavalle, jolla taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset kustannukset otetaan
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huomioon hyvän tilan saavuttamiseen 
tähtäävien toimenpiteiden arvioimiseksi.

Or. en

Perustelu

Taloudellisia ja yhteiskunnallisia kustannuksia ei pitäisi huomioida raja-arvoja 
määriteltäessä vaan ne on huomioitava hyvän tilan saavuttamiseen tähtäävien toimenpiteiden 
arvioimisessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Tarkistus 217
Liite III a (uusi)

LIITE III a
Aineet, joiden pääsy pohjaveteen on 

ehkäistävä
1. Aineet, jotka täyttävät perusteet 
luokitella ne syöpää tai perimän muutoksia 
aiheuttaviksi tai lisääntymiselle 
vaarallisiksi, direktiivin 67/548/ETY 
mukaan ryhmiin 1 tai 2 kuuluviksi 
aineiksi;
2. Aineet, jotka ovat hitaasti hajoavia, 
biokertyviä ja myrkyllisiä;
3.Aineet, jotka ovat erittäin hitaasti 
hajoavia ja erittäin biokertyviä;
4. Aineet, jotka saattavat sekoittaa 
vesieliöstön hormonitoiminnan; 
5. Aineet, jotka ovat yhtä huolestuttavia 
kuin kohdassa 1–4 mainitut;
6. Aineet, joiden hajoamistuotteilla on 
edellä mainittuja ominaisuuksia. 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Chris Davies

Tarkistus 218
LIITE IV
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LIITE IV LIITE IV
MERKITYKSELLISTEN JA PYSYVIEN 
NOUSUSUUNTIEN TUNNISTAMINEN 

JA NIIDEN KÄÄNTÄMINEN 
LASKEVIKSI

MERKITYKSELLISTEN JA PYSYVIEN 
NOUSUSUUNTIEN TUNNISTAMINEN 

JA NIIDEN KÄÄNTÄMINEN 
LASKEVIKSI

1. MERKITYKSELLISTEN JA PYSYVIEN 
NOUSUSUUNTIEN TUNNISTAMINEN

1. MERKITYKSELLISTEN JA PYSYVIEN 
NOUSUSUUNTIEN TUNNISTAMINEN

Kohdat 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ja 1.6 
poistetaan.

Jotta minkä tahansa pilaavan aineen
pitoisuuksien merkitykselliset ja pysyvät 
noususuunnat voidaan tunnistaa 
pohjavedessä, jäsenvaltioiden on valittava 
sellaiset seurantatiheydet ja seurantapaikat, 
joiden avulla voidaan riittävästi
– tuottaa tarvittavaa tietoa sen 
varmistamiseksi, että ihmistoiminnan 
vaikutuksista johtuvat noususuunnat 
voidaan erottaa luonnollisesta vaihtelusta 
riittävän varmasti ja tarkasti; ja
– mahdollistaa noususuuntien 
tunnistaminen ajoissa, jotta niiden suunnat 
voidaan kääntää laskeviksi toimilla, joiden 
tarkoituksena on ehkäistä ympäristöllisesti 
merkittävä pohjaveden huononeminen tai 
ainakin lieventää sitä mahdollisimman 
paljon.

On käytettävä seuranta- ja 
analysointimenetelmiä, jotka 
noudattavat asianmukaisia 
kansainvälisiä normeja tai kansallisia 
normeja, jotka on suunniteltu 
varmistamaan sellaisten tietojen 
saanti, joilla on vastaava tieteellinen 
laatu ja verrattavuus. 

2. KOHDAT, JOISSA MUUTOSSUUNTA 
KÄÄNNETÄÄN LASKEVAKSI

2. KOHDAT, JOISSA MUUTOSSUUNTA 
KÄÄNNETÄÄN LASKEVAKSI

Kohdat 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 ja 2.7 
poistetaan.

Aloituskohtana, jossa muutossuunta 
käännetään laskevaksi, on oltava kohta, 
jossa pilaavan aineen pitoisuus nousee 
75 prosenttiin mistä tahansa laatunormista 
tai raja-arvosta, jonka ylitys johtaisi 
ympäristöllisesti merkitsevään pohjaveden 
laadun huononemiseen, paitsi jos
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– tarvitaan aikaisempi aloituskohta sen 
varmistamiseksi, että muutossuunnan 
laskevaksi kääntävillä toimilla ehkäistään 
kustannustehokkaasti kaikki 
ympäristöllisesti merkittävä pohjaveden 
laadun huononeminen tai ainakin
lievennetään sitä mahdollisimman paljon;
– tarvitaan eri aloituskohta, koska 
muutossuunnan mittaaminen kyseisellä 
pitoisuudella on teknisesti vaikeaa; 
– muutossuunnan kasvun määrä ja 
käännettävyys laskevaksi ovat sellaisia, että 
myöhäisemmässäkin aloituskohdassa on 
mahdollista muutossuunnan laskevaksi 
kääntävillä toimilla ehkäistä 
kustannustehokkaasti kaikki 
ympäristöllisesti merkittävä pohjaveden 
laadun huononeminen tai ainakin 
lieventää sitä mahdollisimman paljon. 

Jäsenvaltioiden on julkaistava 
direktiivin 2000/60/EY 13 artiklan 
mukaisissa vesipiirin 
hoitosuunnitelmissa yhteenveto 
tunnistettujen aloituskohtien 
valintaperusteista.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus ottaa mukaan määrätyt seurantatiheydet ja sovitut aloituskohdat 
muutossuunnan kääntämiselle laskevaksi voi johtaa viipeisiin ympäristöllisesti merkittävien 
muutossuuntien havaitsemisessa, estää aikaiset toimet niiden kääntämiseksi laskeviksi ja 
torjua merkittävät ympäristövahingot. Sovitut seurantatiheydet saattavat myös johtaa 
seurannan epäasianmukaiseen tasoon muutossuunnan luokittelussa. Tämä ei ole 
kustannustehokas tai tieteellisesti vankka lähestymistapa.

Tarkistuksella jäsenvaltioita vaaditaan valitsemaan seurantatiheydet ja aloituskohdat, joissa 
muutossuunnat käännetään laskeviksi, jotta varmistetaan muutossuuntien tunnistaminen ja 
kääntäminen laskeviksi ajoissa ja estetään niiden merkittävät vaikutukset. Yhdenmukaisen 
lähestymistavan valitsemiseksi jäsenvaltioiden on määriteltävä tiheydet ja aloituskohdat 
käyttämällä yhteisiä kriteereitä. Oikeat tiheydet ja aloituskohdat riippuvat 
pohjavesimuodostumien ja kyseisten pilaavien aineiden ominaisuuksista.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Tarkistus 219
Liite IV, 1.2 kohdan a alakohta

a) Arvioinnin perustana on oltava kussakin 
pohjavesimuodostumassa tai 
pohjavesimuodostumien joukossa olevien 
erillisten seurantapisteiden keskiarvojen 
aritmeettiset keskiarvot, jotka lasketaan 
neljännesvuosittaisen, puolivuosittaisen ja 
vuosittaisen seurantatiheyden pohjalta.

a) Seurantaohjelmasta saatujen mittausten 
arvioinnin perustana on oltava 
muutossuuntien analyysi, joka tehdään 
kussakin pohjavesimuodostumassa tai 
pohjavesimuodostumien joukossa olevassa 
jokaisessa erillisessä seurantapisteessä.

Or. en

Perustelu

Näytteiden keskiarvojen laskeminen ajan mittaan tarkoittaa sitä, että pilaavien aineiden 
merkittävät pitoisuudet voivat laimentua löydöksissä.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 220
Liite IV, 1.2 kohdan a alakohta

a) Arvioinnin perustana on oltava kussakin 
pohjavesimuodostumassa tai 
pohjavesimuodostumien joukossa olevien 
erillisten seurantapisteiden keskiarvojen 
aritmeettiset keskiarvot, jotka lasketaan 
neljännesvuosittaisen, puolivuosittaisen ja 
vuosittaisen seurantatiheyden pohjalta.

a) Arvioinnin perustana on oltava kussakin 
pohjavesimuodostumassa tai 
pohjavesimuodostumien joukossa olevien 
erillisten seurantapisteiden keskiarvojen 
aritmeettiset keskiarvot, jotka lasketaan 
neljännesvuosittaisen, puolivuosittaisen ja 
vuosittaisen seurantatiheyden pohjalta. On 
tärkeää taata, että seurantapisteet ovat 
vertailtavia.

Or. es

Perustelu

Pohjavesien luonnollisessa kemiallisessa koostumuksessa on huomattavia eroja. Eroja on 
myös pohjavesimuodostumien sisällä eikä ainoastaan niiden välillä. Esimerkiksi pintaa 
lähellä oleva pohjavesi on kemiallisesti erilaista kuin syvällä oleva pohjavesi. Asianmukainen 
arviointi edellyttääkin, että seurantapisteet ovat vertailtavia esimerkiksi geologisten olojen 
suhteen.



PE 350.247v01 96/101 AM\550205FI.doc

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 221
Liite IV 1.2 kohdan c alakohdan johdantokappale

c) Mittausarvojen vähimmäismäärä ja 
aikasarjan vähimmäispituus annetaan 
seuraavassa taulukossa. Aikasarja on 
enintään 15 vuotta.

c) Mittausarvojen vähimmäismäärä ja 
aikasarjan vähimmäispituus annetaan 
seuraavassa taulukossa. Aikasarja on 
enintään 6 vuotta.

Or. de

Perustelu

Jos uusia aikarajoja asetetaan, niiden olisi noudatettava kuusivuotista jaksotusta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 222
Liite IV 1.2 kohdan c alakohdan 2 sarake 1 rivi

Seurantatiheys                   Vuosia        
vähintään           

Vuosittain                            8  

Seurantatiheys                Vuosia        
vähintään     

Vuosittain                                       6   

Or. de

Perustelu

Jos uusia aikarajoja asetetaan, niiden olisi noudatettava kuusivuotista jaksotusta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 223
Liite IV 1.2 kohdan c alakohdan taulukko, 2 sarake

Seurantatiheys                            Vuosia
enintään

Vuosittain                              15
Puolivuosittain                             15
Neljännesvuosittain                     15  

Seurantatiheys                            Vuosia
enintään

Vuosittain                              6
Puolivuosittain                             6
Neljännesvuosittain            6  
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Or. de

Perustelu

Jos uusia aikarajoja asetetaan, niiden olisi noudatettava kuusivuotista jaksotusta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Cristina Gutiérrez-Cortines

Tarkistus 224
Liite IV, 1.6 a kohta (uusi)

1.6 a. Kun pohjavesimuodostumien määrää 
arvioidaan, jäsenvaltioiden on määriteltävä 
yhteistyössä vesipiireistä vastaavien tahojen 
kanssa pohjavesimuodostuman vesitase ja 
-taso käyttämällä asianmukaisia 
indikaattoreita, jotka on määritelty 
historiallisten tietojen ja tarkoitukseen 
kehitettyjen seurantaverkostojen 
perusteella.

Or. es

Perustelu

Jäsenvaltiot, jotka toimivat toimivaltaisten tahojensa kautta, tietävät eniten pohjavesitasojen 
arvioinnista valvonta- ja seurantaverkostojen ansiosta. On syytä ottaa huomioon, että 
Euroopan unionin alueella on useita erilaisia pohjavesimuodostumia geologisista eroista 
johtuen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 225
Liite IV 2.3 kohdan johdantokappale

2.3 Mittausarvojen vähimmäismäärä ja 
aikasarjan vähimmäispituus analysoitaessa 
muutossuunnan kääntämistä vuosina sisältää 
tämän liitteen 1.2 kohdan c alakohdan 
mukaisesti valitun seurantatiheyden ja 
riippuu siitä; tämä vahvistetaan seuraavassa 
taulukossa. Aikasarja on enintään 30 vuotta.

2.3 Mittausarvojen vähimmäismäärä ja 
aikasarjan vähimmäispituus analysoitaessa 
muutossuunnan kääntämistä vuosina sisältää 
tämän liitteen 1.2 kohdan c alakohdan 
mukaisesti valitun seurantatiheyden ja 
riippuu siitä; tämä vahvistetaan seuraavassa 
taulukossa. Aikasarja on enintään 6 vuotta.
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Or. de

Perustelu

Jos uusia aikarajoja asetetaan, niiden olisi noudatettava kuusivuotista jaksotusta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 226
Liite IV, 2.3 kohdan taulukko, sarake 2 rivi 1

Seurantatiheys                Vuosia                                                  
vähintään

Vuosittain                                             14  

Seurantatiheys                Vuosia           
vähintään

Vuosittain                                             6  

Or. de

Perustelu

Jos uusia aikarajoja asetetaan, niiden olisi noudatettava kuusivuotista jaksotusta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 227
Liite IV 2.3 kohdan taulukko, sarake 3

Seurantatiheys                               Vuosia
 enintään

Vuosittain                                     30
Puolivuosittain                             30
Neljännesvuosittain                     30  

Seurantatiheys                               Vuosia
enintään

Vuosittain                                    6
Puolivuosittain                             6
Neljännesvuosittain                     6   

Or. de
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Perustelu

Jos uusia aikarajoja asetetaan, niiden olisi noudatettava kuusivuotista jaksotusta.


