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PR_COD_1am 
 
 

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit 

 * Kuulemismenettely  
yksinkertainen enemmistö 

 **I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)  
yksinkertainen enemmistö 

 **II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi 
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi 

 *** Hyväksyntämenettely 
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia 

 ***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)  
yksinkertainen enemmistö 

 ***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi 
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi 

 ***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely) 
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi 

 
(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.) 
 

 
 
 
 

Tarkistukset säädösehdotukseen 

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään teknisten yksiköiden huomio sellaisiin 
säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä 
(esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet 
kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asianomaiset tekniset 
yksiköt. 
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pohjaveden suojelusta 
pilaantumiselta 
(KOM(2003)0550 – C5-0447/2003 – 2003/0210(COD)) 

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2003)0550)1, 

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 175 artiklan 
1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C5-0447/2003), 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan, 

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan ja 
maatalousvaliokunnan lausunnot (A6-0000/2004), 

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna; 

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella; 

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle. 

Komission teksti 
 

Parlamentin tarkistukset 

Tarkistus 1 
Johdanto-osan 1 kappale 

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

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

Perustelu 

Uuteen pohjavesidirektiiviin on sisällytettävä täysin puitedirektiivin 80/68/ETY 
lähestymistapa, jotta varmistettaisiin ennalta varautumista koskevien säännösten 
                                                 
1 EYVL / EUVL C. / Ei vielä julkaistu EUVL:ssä. 
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noudattaminen pohjavesien suojelussa ja jotta näin voitaisiin estää tai rajoittaa pohjavesien 
huononeminen uusien päästöjen johdosta. 

"Olisi suojeltava" on epäasianmukainen, kun sitä verrataan englanninkieliseen 
alkuperäisversioon, jossa kyse on velvoitteesta. Asia on tarkistettava myös muualla tekstissä 
ja muissa kieliversioissa. 
 

Tarkistus 2 
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi) 

 (2 a) Pohjavesi on herkin ja Euroopan 
unionissa yleisin makean veden 
esiintymä, ja se on erityisesti myös yleisen 
juomaveden tärkein lähde. Uusilta 
päästöiltä ja häviöiltä suojautumisen 
tason on oltava vähintään samanlainen 
kuin hyvässä kemiallisessa tilassa olevalla 
pintavedellä. Pilaantuminen ja 
huononeminen aiheuttavat usein 
peruuttamattomia vahinkoja. 

 

Tarkistus 3 
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 pilaavien 
aineiden haitallisia pitoisuuksia 
pohjavedessä. 

 

Tarkistus 4 
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 

(4) Yhteisön vesipolitiikan puitteista 
23 päivänä lokakuuta 2000 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2000/60/EY annetaan 
ratkaisevia 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 
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tilan arviointiperusteet sekä 
arviointiperusteet merkityksellisten ja 
pysyvien nousevien muutossuuntien 
havaitsemiseksi ja niiden kohtien 
määrittämiseksi, joissa muutossuunnat 
käännetään laskeviksi. 

kemiallisen tilan arviointiperusteet sekä 
arviointiperusteet merkityksellisten ja 
pysyvien nousevien muutossuuntien 
havaitsemiseksi ja niiden kohtien 
määrittämiseksi, joissa muutossuunnat 
käännetään laskeviksi. 

Perustelu 

Kontekstista ja aiemmista seikoista aiheutuu se, että direktiivin 2000/60/EY säännökset eivät 
ole kattava ja lopullinen pohjavettä koskeva sääntely. 
 

Tarkistus 5 
Johdanto-osan 5 kappale 

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

(5) Olisi kehitettävä pohjaveden 
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. 
Tapauksissa, joissa pohjaveden 
laatunormien noudattamisesta aiheutuu 
jäsenvaltioille huomattavia taloudellisia 
rasitteita, yhteisön on osallistuttava 
taloudellisesti näiden rasitteiden 
tasaamiseen. 

Perustelu 

Säännösten, jotka koskevat hyvän kemiallisen tilan asettamista korjaustoimien tavoitteeksi 
vuoteen 2015 mennessä, on oltava yhtenäisiä ainakin joidenkin tärkeiden ohjaavien 
parametrien ja sääntelytapausten osalta, jotta saadaan selvät korjaustavoitteet vuoteen 2015 
mennessä ja jotta voidaan estää kilpailun vääristyminen EU:ssa. 
 

Tarkistus 6 
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi) 

 (5 a) Sellaisten tästä direktiivistä 
johtuvien, tavoitteiden saavuttamiseksi 
toteutettavien toimien yhteydessä, joilla 
rajoitetaan jonkin maa-alan 
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asianmukaista maa- ja metsätaloudellista 
käyttöä, on korvattava asianmukaisesti 
näin aiheutuvat taloudelliset haitat. 

 

Tarkistus 7 
Johdanto-osan 7 kappale 

(7) Direktiivin 2000/60/EY 22 artiklan 
2 kohdan kolmannen alakohdan nojalla 
kumotaan pohjaveden suojelemisesta 
tiettyjen vaarallisten aineiden aiheuttamalta 
pilaantumiselta 17 päivänä joulukuuta 
1979 annettu neuvoston direktiivi 
80/68/ETY 22 päivästä joulukuuta 2013 
alkaen. On tarpeen varmistaa direktiivillä 
80/68/ETY säädetyn suojelujärjestelyn 
jatkuvuus pohjaveteen joutuvien pilaavien 
aineiden suorien ja epäsuorien päästöjen 
osalta luomalla yhteys myös tätä koskeviin 
direktiivin 2000/60/EY säännöksiin. 

(7) Direktiivin 2000/60/EY 22 artiklan 
2 kohdan kolmannen alakohdan nojalla 
kumotaan pohjaveden suojelemisesta 
tiettyjen vaarallisten aineiden aiheuttamalta 
pilaantumiselta 17 päivänä joulukuuta 
1979 annettu neuvoston direktiivi 
80/68/ETY 22 päivästä joulukuuta 2013 
alkaen. On tarpeen varmistaa direktiivillä 
80/68/ETY säädetyn suojelujärjestelyn 
jatkuvuus pohjaveteen joutuvien pilaavien 
aineiden suorien ja epäsuorien päästöjen 
osalta luomalla yhteys myös tätä koskeviin 
direktiivin 2000/60/EY säännöksiin tai 
siirrettävä ne tähän direktiiviin 
säännöstön säilyttämiseksi. 

Perustelu 

Looginen tarkistus, jolla toisaalta otetaan täysin käyttöön direktiivin 80/68/ETY mukainen 
ennalta varautumisen periaate ja toisaalta selvennetään tekstiä. 
 

Tarkistus 8 
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) 

 (7 a) Lisäksi on selvitettävä, minkä 
aineiden päästöjä on vältettävä ja 
rajoitettava. Tässä yhteydessä on otettava 
erityisesti huomioon myös tieteelliset 
tiedot ongelmallisista aineista, kuten 
endokriinista aineista1. 

 1 Ks. Euroopan parlamentin 
20. lokakuuta 1998 antama 
päätöslauselma endokriinisia häiriöitä 
aiheuttavista kemiallisista aineista 
(EYVL C 341, 9.11.1998, s. 37) ja 
26. lokakuuta 2000 antama 
päätöslauselma komission tiedonannosta 
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hormonaalisia haitta-aineita koskevasta 
yhteisön strategiasta – aineet, joiden 
epäillään vaikuttavan ihmisten ja 
luonnonvaraisten eläinten 
hormonijärjestelmien toimintaan 
(EYVL C 197, 12.7.2001, s. 409). 

Perustelu 

Direktiivin 80/68/ETY tekstin mukaan ottaminen on tarpeen myös tässä etenkin, jotta 
direktiivin 2000/60/EY 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohta sekä tämän direktiivin 
6 artikla olisivat riittävän selviä täytäntöönpanon kannalta. 
 

Tarkistus 9 
2 artiklan 1 alakohta 

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

1. 'Pohjaveden laatunormeilla' 
tarkoitetaan pohjaveden pilaavien aineiden 
pitoisuusarvoja, joiden ylittyessä 
pohjavesimuodostuman tai -muodostumien 
kemiallisen tilan katsotaan olevan huono. 

Perustelu 

Tässä ei pidä ottaa käyttöön mitään uusia käsitteitä. Periaatteessa on kyse EU:n oikeudessa 
jo käyttöön otetuista laatunormeista tai -tavoitteista. 
 

Tarkistus 10 
2 artiklan 3 alakohta 

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

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

Perustelu 

Tähän käsitteeseen sisältyy kolme vesipuitedirektiivin keskeistä periaatetta 

– kattava pilaavan aineen käsite (2 artiklan 32 kohta) 

– vesiympäristön kuormituksen samanlainen kattava käsite, joka on jo määritelty pintavedelle 
(16 artiklan 6 kohta) 
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– käsite kattaa jo käytössä olevan "välittömien" tai "suorien" päästöjen käsitteen kanssa 
kaikki riskilähteet. 
 

Tarkistus 11 
2 artiklan 3 a alakohta (uusi) 

 3 a. 'Huononemisella' tarkoitetaan 
kaikkea ihmisen toiminnasta aiheutuvaa 
jatkuvaa pilaavien aineiden vähäistä 
lisääntymistä pohjavesissä niiden 
aiempaan tilaan verrattuna. 

Perustelu 

Huononemisen käsite on sisällytetty 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohtaan, mutta sitä 
ei ole määritelty, mikä johtaa jatkuvaan keskusteluun tämän kohdan tarkoituksesta. 
Määritelmä on tärkeä siksikin, että pilaantumisen käsitettä käytetään direktiivissä 
2000/60/EY kahdessa merkityksessä. Toisaalla se on ymmärrettävä direktiivin 2000/60/EY 
2 artiklan "pilaantumisen" määritelmän mukaisesti vaaran kynnyksenä, jonka ylittyessä 
vaaditaan huonon kemiallisen tilan muuttamista hyväksi. Toisaalla sitä käytetään myös 
silloin, kun tarkoitetaan hyvän tilan huononemista, eli esimerkiksi direktiivin 2000/60/EY 
4 artiklan 1 kohdan b alakohdan iii alakohdassa olevassa muutossuuntasäännöksessä. Asia 
edellyttää selvennystä. 
 

Tarkistus 12 
2 artiklan 3 b alakohta (uusi) 

 3 b. 'Aiemmin saastuneille alueilla' 
tarkoitetaan käytöstä poistettuja 
jätteenkäsittelylaitoksia ja muita maa-
alueita, joilla on käsitelty ja säilytetty ja 
joille on varastoitu jätteitä (vanhat 
jätekerrostumat), sekä käytöstä 
poistettujen laitosten maa-alueita ja muita 
maa-alueita, joilla on käsitelty vaarallisia 
aineita, jotka voivat 
pistekuormituslähteinä aiheuttaa 
maaperän ja pohjaveden pilaantumisen ja 
joita yhteisön nykyinen lainsäädäntö ei 
kata. 

Perustelu 

Aiemmin saastuneiden alueiden käsite, jota on tässä tekstissä käytetty eron tekemiseksi 
erityisen saastuneisiin riskivyöhykkeisiin, joiden puhdistamiseen ei todennäköisesti päästä 
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vielä vuonna 2015 tai 2027, ymmärretään eri jäsenvaltioissa eri tavoin; siksi se on 
määriteltävä. 
 

Tarkistus 13 
3 artiklan otsikko 

Pohjaveden hyvän kemiallisen tilan 
arviointiperusteet 

Pohjavesimuodostuman hyvän kemiallisen 
tilan arviointi- ja luokitteluperusteet 

Perustelu 

Hyvä kemiallinen tila määritetään pohjavesimuodostumalle. Tässä artiklassa ei ole kyse vain 
vuonna 2005 laadittavasta kertomuksesta, vaan myös sen jälkeen tehtävästä työstä. 
 

Tarkistus 14 
3 artiklan johdantokappale 

Direktiivin 2000/60/EY 5 artiklan sekä sen 
liitteessä II olevien 2.1 ja 2.2 kohdan 
mukaisesti tehtävää ominaispiirteiden 
analysointia varten katsotaan että 
pohjavesimuodostuman tai 
pohjavesimuodostumien joukon 
kemiallinen tila on hyvä, kun: 

Direktiivin 2000/60/EY 5 artiklan sekä sen 
liitteessä II olevien 2.1 ja 2.2 kohdan 
mukaisesti tehtävää ominaispiirteiden 
analysointia varten sekä sen 8 artiklan ja 
liitteessä V olevien 2.4.5 ja 2.5 kohdan 
mukaista luokittelua varten katsotaan että 
pohjavesimuodostuman tai 
pohjavesimuodostumien joukon 
kemiallinen tila on hyvä, kun: 

Perustelu 

Selventävä viittaus direktiivin 2000/60/EY voimassa oleviin säännöksiin. Ei ole tutkittava 
pohjavettä yleensä, vaan pelkästään direktiivin 2000/60/EY 5 artiklan mukaan uhanalaiset 
pohjavesimuodostumat, ja ne on luokiteltava hyviksi tai huonoiksi. 
 

Tarkistus 15 
3 artiklan a alakohta 

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 
pitoisuus ei ylitä kyseisen liitteen 
sarakkeessa 2 säädettyjä laatunormeja 

 Jos pohjavesimuodostumassa tai niiden 
joukossa olevien pilaavien aineiden, joille 
on olemassa pohjaveden laatunormi 
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liitteessä I tai joille on määritetty 
kansallinen lisänormi liitteen II 
mukaisesti, luonnolliset maaperästä 
johtuvat pitoisuudet ylittävät nämä arvot, 
pohjaveden laatunormina pidetään 
luonnostaan esiintyviä pitoisuuksia. 

Perustelu 

Lisätään tarvittava sääntely, joka koskee pohjaveden luonnollisia pitoisuuksia eli niin 
kutsuttuja "tausta-arvoja". Koska Euroopassa hyvin paljon vaihtelevia luonnollisia 
pitoisuuksia ei voida ottaa huomioon laatunormien asettamisessa, on määritettävä, mitä 
tapahtuu silloin, kun jo luonnolliset pitoisuudet ylittävät laatunormit. Jos näin tapahtuu 
pohjamuodostumassa tai niiden ryhmässä, kohonneita luonnollisia pitoisuuksia on pidettävä 
laatutavoitteena. Sen estämiseksi, että alueilla, joilla luonnolliset pitoisuudet ylittävät 
laatunormit, voidaan käyttää tai varastoida pilaavia aineita tavallista enemmän, kyseisillä 
alueilla on estettävä pilaavien aineiden pitoisuuksien lisääntyminen entisestään pohjavedessä. 
 

Tarkistus 16 
3 artiklan 1 a kohta (uusi) 

 Hyvää kemiallista tilaa koskevat 
pohjaveden laatunormit määritetään 
ihmistä ja ympäristöä koskevan 
toksisuuden kriteerien mukaisesti, jotta 
voidaan konkretisoida direktiivin 
2000/60/EY 2 artiklan 33 kohdassa oleva 
pilaantumisen määritelmä. 

Perustelu 

Komission perustelut sille, että muita hyvän kemiallisen tilan laatunormeja ei ole voitu 
ehdottaa puuttuvien tietojen vuoksi, eivät ole pitäviä. Se koskisi käänteisesti myös 
jäsenvaltioita, koska komissio tukeutuu tässä jäsenvaltioiden tietoihin. 

Ongelman syynä on pikemminkin hyvän kemiallisen tilan liian vaativa tavoite. Sen on 
seurattava direktiivin 2000/60/EY mukaista "pilaantumisen" käsitettä ja sen mukaan 
määritettäviä laatunormeja. Tätä edellyttää myös edellä mainitun direktiivin 17 artikla. Nämä 
arvot eivät perustu pohjaveden luonnollisiin arvoihin, jotka voivat hydrologisten olosuhteiden 
mukaan olla käytännössä hyvin erilaisia, vaan niiden perustana on vaarojen torjumiseen 
liittyvä likaantumisen käsite. Siksi voidaan kuitenkin johtaa ihmisiin ja ympäristöön 
kohdistuvaan toksisuuteen perustuvat yhtenäiset arvot kaikille pohjavesimuodostumille. 

Prioriteettina pohjavesin suojelussa ovat 6 artiklan säännökset, jotka koskevat ennalta 
varautumisen periaatteen tiukkaa soveltamista pohjaveden laadun huononemisen estämiseksi 
(tulevaisuudessa tapahtuvien) päästöjen vuoksi, kun taas tässä mainitut säännökset koskevat 
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(vanhaa) olemassa olevaa pilaantumista. On varmistettava, että ei edellytetä suhteettoman 
mittavia toimia. 
 

Tarkistus 17 
3 artiklan 1 b kohta (uusi) 

 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. Yksittäisten 
mittauspaikkojen mittausarvot, jotka eivät 
vastaa normia, ratkaisevat luokittelun 
vain silloin, kun mittauspaikat ovat 
liitteessä I olevassa A-osassa tarkoitetun 
asiantuntevan tarkastelun mukaan 
ratkaisevia pohjavesimuodostuman tai sen 
osan kuormituksen kannalta. 

Perustelu 

Pohjavesimuodostuman tilan luokittelu hyväksi tai huonoksi mittaustulosten perusteella on 
direktiivin keskeinen osa. Siksi on säänneltävä yksiselitteisesti, miten luokittelu tapahtuu. 
1 b kohdan teksti on liitteessä I olevassa alaviitteessä 22. Merkityksensä vuoksi teksti on 
sisällytettävä 3 artiklaan. Täydennyksellä selvennetään, että normin ylittyessä mittauspaikalla 
on selvitettävä, osoittaako tulos myös koko pohjavesimuodostuman tilan. Jos mittauspaikka ei 
edusta asianmukaisella tavalla pohjavesimuodostumaa tai ainakin sen osaa, sitä ei käytetä. 
Pohjavesimuodostuman luokittelu edellyttää siis aina asiantuntijoiden suorittamaa arviointia. 
 

Tarkistus 18 
4 artiklan otsikko 

Raja-arvot Jäsenvaltion tasolla, vesipiirin tasolla tai 
pohjavesimuodostuman tai 
pohjavesimuodostumien joukon tasolla 
määritetyt pohjaveden laatunormit 

Perustelu 

Tässä ei pidä ottaa käyttöön uusia käsitteitä. 
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Tarkistus 19 
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. Tarvittaessa jäsenvaltioiden on 
määritettävä lisäksi pohjaveden 
laatunormeja 3 artiklan säännösten ja 
liitteen II mukaisesti kaikille muille 
pilaaville aineille, joiden on kyseisen 
jäsenvaltion alueella todettu vaikuttavan 
ratkaisevasti siihen, että jokin 
pohjavesimuodostuma tai 
pohjavesimuodostumien joukko on 
katsottava uhanalaiseksi. Näitä pohjaveden 
laatunormeja käytetään muun muassa 
direktiivin 2000/60/EY 5 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuun pohjaveden tilan 
tarkasteluun. 

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

Nämä pohjaveden laatunormit voidaan 
määrittää jäsenvaltion tasolla, vesipiirin 
tasolla tai pohjavesimuodostuman tai 
pohjavesimuodostumien joukon tasolla. 

Perustelu 

Looginen tarkistus, joka johtuu raja-arvojen käsitteen poistamisesta sekä liitteiden 
muuttamisesta niin, että aineita koskevat parametrit siirretään liitteestä III liitteeseen I. 
Kansallisia laatustandardeja koskevat perusteet ilmenevät jo direktiivin 2000/60/EY 
3 artiklasta ja sen liitteessä V olevasta 2.3.5 kohdasta. 
 

Tarkistus 20 
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 

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

sisältyvistä pilaavista aineista tämän 
direktiivin liitteen III osassa B tarkoitetut 
tiedot. 

Perustelu 

Looginen tarkistus. 
 

Tarkistus 21 
4 artiklan 3 kohta 

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

Poistetaan. 

Ennen raportin julkaisemista ja tämän 
direktiivin liitettä I muuttavien 
säädösehdotusten antamista komissio 
pyytää lausunnon direktiivin 2000/60/EY 
16 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulta 
komitealta. 

 

Perustelu 

Tarkistus johtuu uuden 4 a artiklan lisäämisestä (tarkistusta koskeva lauseke). 
 

Tarkistus 22 
4 a artikla (uusi) 

 4 a artikla 

 Yhteisön tasolla määritettyjen pohjaveden 
laatunormien luettelon tarkistaminen 

 Ensimmäisen kerran kolme vuotta 
4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
määrärajan jälkeen ja sen jälkeen kuuden 
vuoden välein 

 – komissio tutkii yhteisön tasolla 
määritettyjen pohjaveden laatunormien 
luettelon (liite I) erityisesti jäsenvaltioiden 
4 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
toimittamien tietojen, tieteen ja tekniikan 
kehityksen sekä direktiivin 2000/60/EY 
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16 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun 
komitean antaman lausunnon 
perusteella; 

 – komissio laatii yhteenvetona 
kertomuksen ja antaa tarvittaessa 
ehdotuksia direktiiviksi, jolla muutetaan 
pilaavien aineiden luetteloa ja/tai siihen 
kuuluvien pilaavien aineiden pitoisuuksia 
perustamissopimuksen 251 artiklassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti. 

Perustelu 

Tällä tarkistuksella pyritään varmistamaan, että pilaavien aineiden luetteloa ja laatunormeja 
tarkistetaan säännöllisin väliajoin ja että Euroopan parlamentti osallistuu 
lainsäädäntötyöhön. 
 

Tarkistus 23 
5 artiklan 2 kohta 

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 ja 
pitoisuudet ylittävät lähtötilanteen, 
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. 

Perustelu 

Direktiivin 2000/60/EY (vesipuitedirektiivi) mukainen tekninen tarkistus. 
 

Tarkistus 24 
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 

Direktiivin 2000/60/EY 4 artiklan 
1 kohdan b alakohdan i alakohdan 
mukaisen pilaavien aineiden epäsuorien 
pohjavesipäästöjen estämisen tai 
välttämisen tavoitteen toteuttamiseksi 
jäsenvaltioiden on varmistettava direktiivin 
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mainitun direktiivin liitteessä VIII 
olevassa 1–6 kohdassa tarkoitettujen 
pilaavien aineiden epäsuorat päästöt 
pohjaveteen. 

2000/60EY 11 artiklan mukaisten 
ohjelmien toteuttamisen yhteydessä ja 
etenkin sen 11 artiklan 3 kohdan g ja 
h alakohdan mukaisten 
perustoimenpiteiden yhteydessä, tämän 
kuitenkaan vaikuttamatta saman artiklan 
3 kohdan j alakohdan mukaisiin suoria 
päästöjä koskeviin säännöksiin, että 

 a) tiettyjen tämän direktiivin liitteessä I ja 
III 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. 

Perustelu 

Ihmisen toiminnan aiheuttamiin päästöihin on erityisesti sovellettava samoja vaatimuksia 
kuin suoriin päästöihin, toisin sanoen lisäystä hyvän kemiallisen tilan rajaan saakka ei voida 
sallia. Tämä on vastoin 5 artiklan muutossuuntasäännöstä ja 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
i alakohdan säännöksiä direktiivissä 2000/60/EY sekä vastoin vuoteen 2013 saakka voimassa 
olevaan direktiiviä 80/68/ETY. 

Siksi tämän direktiivin 6 artiklan on konkretisoitava ja täydennettävä 4 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan i alakohtaa direktiivin 80/68/EY mukaisen tiukan ennalta varautumisen 
periaatteen osalta. Ennalta varautumisen periaatteen vuoksi sallittuja päästöjä on 
rajoitettava niin, että taataan ihmisen toiminnan aiheuttaman kuormituksen ulottumattomissa 
lähes kokonaan olevan pohjaveden suoja ja estetään sen huononeminen. 
 

Tarkistus 25 
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 

Edellä 1 kohtaa ei sovelleta, tämän 
vaikuttamatta pohjavesien suojeluun 
liittyviin muiden alojen pohjaveden 
laatunormeihin, 
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hyvää kemiallista tilaa. 
 a) erillisten asuntojen puhdistuslaitteista 

peräisin oleviin kotitalouksien jätevesiin 
ja 

 b) muihin päästöihin, jotka sisältävät 
haitallisia aineita niin pieninä määrinä ja 
pitoisuuksina, että ei ole minkäänlaista 
pohjaveden laadun heikkenemisen riskiä, 
ja 

 c) veden johtamiseen pohjaveden 
lisäämiseksi keinotekoisesti julkisen 
pohjavesihuollon tarkoituksessa. 

 Edellä a–c alakohtia sovelletaan sillä 
edellytyksellä, että vähintäänkin 
käytetään parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa päästöjen ja häviöiden 
minimoimiseksi ja pohjaveden 
huonontumisen rajoittamiseksi ja mikäli 
päästöt eivät muodosta merkittävää osaa 
pohjaveden pistekuormituslähteiden 
aiheuttamasta kuormituksesta. 

Perustelu 

Direktiivissä 80/86/ETY on jo edellä mainitut vapauttavat säännökset. Ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukaista, että jokin EU:n direktiivi kattaa kaikki pienimmätkin 
päästölähteet. Kun voimassa oleva direktiivi 80/86/ETY kumotaan vuonna 2013, syntyisi 
sääntelyaukkoja, ellei tätä tekstiä hyväksytä. 
 

Tarkistus 26 
6 artiklan 2 a kohta (uusi) 

 Edellä 2 kohdan mukaisia toimia voidaan 
toteuttaa vain, kun jäsenvaltioiden 
toimivaltaiset viranomaiset ovat 
havainneet, että pohjaveden ja erityisesti 
sen laadun valvontaa suoritetaan. 

Perustelu 

Tätä valvontaa koskevaa direktiivin 80/68/ETY varausta, joka liittyy päästöihin ja laitoksiin, 
jotka voivat vaarantaa pohjaveden, ei ole toistaiseksi sisällytetty direktiiviin 2000/60/EY eikä 
tähän direktiiviin. Se on kuitenkin tärkein väline ennalta varautumisen periaatteen 
toteutuksessa. Direktiivin 2000/60/EY 8 artiklan mukainen valvonta liittyy vain 
pohjavesimuodostelman tilan yleistä laadunvalvontaa, eikä se voi periaatteessa kattaa 
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tällaisia päästöjä. Niin kutsutut kuormituksen mittauspaikat, joita käytetään laitosten 
aiheuttamien sekä muiden päästöjen valvonnassa, eivät myöskään edustaisi 
pohjavesimuodostuman tilaa. 
 

Tarkistus 27 
6 artiklan 2 b kohta (uusi) 

 Aiemmin saastuneilta alueilta peräisin 
olevia merkittäviä suoria ja epäsuoria 
päästöjä on arvioitava kansallisten 
säännösten mukaisesti. Aiemmin 
saastuneiden alueiden arviointi- ja 
korjausperusteet on sisällytettävä 
direktiivin 2000/60/EY 13 artiklassa 
tarkoitettuun hoitosuunnitelmaan. Niiden 
mukaisissa kunnostusohjelmissa on 
oltava kohtuullisin toimin saavutettava 
kunnostustavoite, ja ainakin 
pilaantumisen edelleen leviäminen on 
estettävä. Tämän kohdan säännösten 
soveltaminen ei vaikuta direktiivin 
2000/60/EY 4 artikla 4 ja 5 kohdan 
säännösten soveltamiseen. 

Perustelu 

Aiemmin saastuneita alueita koskeva erikoissääntely on järkevä väline, koska sen avulla 
vältetään ongelmat, jotka aiheutuisivat siitä, että yhden pistekuormituslähteen vaikutukset 
ulotettaisiin koko pohjavesimuodostumaan. Vastaavat säännökset olisi sisällytettävä 
direktiiviehdotukseen. Erikoissääntelyä olisi sovellettava vain jo olemassa oleviin (vanhoihin) 
pistekuormituslähteisiini. Silloin on otettava huomioon vain sellaiset pistekuormituslähteet, 
jotka aiheuttavat pohjaveden merkittävän kuormituksen. Lisäksi olisi laadittava 
hoitosuunnitelmiin sisällytettävien kansallisten määräysten mukaisesti perusteet, joiden 
mukaisesti merkittävät pistekuormituslähteet tunnistetaan ja niiden vahingollisuus arvioidaan 
sekä huolehdittava erityisestä seurannasta ja tehtävä päätös siitä, koska ja kuinka 
pistekuormituslähde kunnostetaan. 
 

Tarkistus 28 
6 artiklan 2 c kohta (uusi) 

 Jäsenvaltioiden on annettava yleiskuva 
2 kohdan mukaisista poikkeuksista 
täydennyksenä direktiivin 2000/60/EY 
11 artiklan mukaisiin kertomuksiin. 
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Perustelu 

Looginen tarkistus. Näitä tietoja ei ole tähän mennessä vaadittu 11 artiklassa. 6 artiklan 
tämänhetkinen muotoilu jää tarkistusten 24–28 myötä pois, koska tämä muotoilu aiheuttaa 
vaaran, että tapahtuu epäsuoria päästöjä, kunnes hyvän tilan raja saavutetaan. Tämä olisi 
vastoin direktiiviä 80/68/ETY sekä direktiivin 2000/60/EY 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
i alakohtaa samoin kuin käsiteltävän direktiivin 6 artiklan 1 kohtaa. 
 

Tarkistus 29 
Liite I, otsikko 

POHJAVEDEN LAATUNORMIT HYVÄ KEMIALLINEN TILA – 
POHJAVEDEN LAATUNORMIT 

Perustelu 

Liitteeseen I lisätään uusi A osa. 
 

Tarkistus 30 
Liite I, A osa (uusi) 

 A. Uhanalaisen pohjavesimuodostuman 
tilan luokittelu ja arviointi 

 Sen jälkeen, kun yksittäisten 
mittauspaikkojen 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 
mittauspaikkojen osuus on ratkaiseva 
koko pohjavesimuodostuman tai niiden 
joukon luokittelussa silloin, kun normien 
noudattaminen voidaan vahvistaa 
vähintään 70 prosentissa 
pohjavesimuodostuman tai niiden joukon 
pinta-alasta ja/tai enintään 30 km2 
pohjavesimuodostumasta on kuormitettu 
pilaantumisvyöhykkeinä. 
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Perustelu 

Tämä uusi A osa lisätään ennen taulukkoa (josta tulee osa B). Näillä direktiiveillä on 
säänneltävä jo sen lopullisen menettelyn peruspiirteistä, jota käytetään 
pohjavesimuodostuman luokittelussa hyvään tai huonoon kemialliseen tilaan. Asiaa ei ole 
säännelty tyhjentävästi direktiivin 2000/60/EY liitteessä V olevassa 2.4.5 kohdassa. Tämän 
direktiivin liitteen I alaviitteestä 2 voitaisiin poistaa se, että jo yksi huono mittauspaikka 
aiheuttaa sen, että koko pohjavesimuodostuma on luokiteltava huonoksi. Tämä ei ole 
asianmukaista, jos mittauspaikka ei ole edustava koko pohjavesimuodostuman tai sen 
olennaisen osan kannalta. 

3 artiklan mukainen sääntely ei vielä riitä yhtenäiseen toimeenpanoon. Ehdotus, jonka 
mukaan 70 %/30 % tai vähintään 30 km2 katsottaisiin riittäväksi hyväksi/huonoksi tai 
huonoksi luokittelemisen kannalta, varmistaa sen, että luokittelu edellyttää konkreettista 
menettelyä. 30 km2:n vähimmäispinta-alalla estetään lisäksi se, että erikokoisten 
pohjavesimuodostumien tulokset vääristyvät liian pitkälle viedyn keskiarvojen soveltamisen 
vuoksi. 
 

Tarkistus 31 
Liite I, taulukko, otsikko B (uusi) 

 B. Hyvää kemiallista tilaa koskevat 
laatunormit 

 

Tarkistus 32 
Liite I, taulukko, rivi 2, sarake 3 

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. 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.) 

Perustelu 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.) 
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Tarkistus 33 
Liite I, taulukko, rivi 2 a–2 i (uusi) 

Torjunta-aineet 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 

Kloridi 250 mg/l 

Lyijy 10 µg/l 

Elohopea 0,2 µg/l 

Sulfaatti 240 mg/l 

Alumiini 0,2 mg/l 

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

 

Perustelu 

Tästä taulukosta tulee liitteessä I oleva B osa. 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 
on otettu mukaan vähimmäisparametrit liitteestä III. Pitoisuudet ovat ihmiseen ja 
ympäristöön kohdistuvan myrkyllisyyden vuoksi perusteltuja ja määrittävät pilaantumisen 
vaaran eli huonon tilan kynnyksen. 

Lisäksi on otettu mukaan torjunta-aineiden ja niiden vaikuttavien aineiden summan 
parametri, koska kuormitus aiheutuu usein muustakin kuin pelkästä torjunta-aineesta. 
 

Tarkistus 34 
Liite I, taulukko, rivi 1 a ja 1 b (uusi) 

Aine  Vähimmäisluettelon ihmisten valmistamista 
synteettisistä aineista 

Trikloretyleeni 

Tetrakloorietyleeni 
10 µg/l 

10 µg/l 

 

Perustelu 

Ks. tarkistus 32. 
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Tarkistus 35 
Liite I, alaviite 22 

1 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. 

Perustelu 

Teksti lisättiin 3 artiklan 1 b kohtaan ja sitä täydennettiin. 
 

Tarkistus 36 
Liite II, 2 kohta 

Arviointimenettelyssä on erityisesti 
käsiteltävä seuraavia seikkoja: 

1. Arviointimenettelyssä on erityisesti 
käsiteltävä tietoja, jotka on kerätty osana 
direktiivin 2000/60/EY 5 artiklan ja 
liitteen II kohtien 2.1 ja 2.2 mukaista 
tarkastelua seuraavia seikkoja. 

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

 

 2. Kansallisten laatustandardien 
määrittämisessä käytetään seuraavia 
perusteita: 

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

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

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

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

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

 



 

PE 349.868v01 24/38 PR\545657FI.doc 

FI 

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

 

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. 

 

Perustelu 

Jäsenvaltiot voivat määrittää laatustandardeja liitteen I aineita täydentäen sellaisten 
parametrien osalta, jotka on tunnustettu kansallisesti merkittäviksi ja olennaisiksi 
pohjavesimuodostumien arvioinnissa. 

Kansalliset laatustandardit on määritettävä yhtenäisesti koko EU:ssa. Määrittämiseen on 
sovellettava tietoja pilaavien aineiden ihmisiin ja ympäristöön kohdistuvasta myrkyllisyydestä 
sekä jo olemassa olevia ympäristön laatua koskevia vaatimuksia. Tämä johtuu liitteen V 
kohdan 2.3.2 toisesta luetelmakohdasta sekä määritelmästä 35 direktiivissä 2000/60/EY. 

Raja-arvojen määrittämisessä ei tule ottaa huomioon muita perusteita. Kuljetusten 
huomioonottaminen ja esimerkiksi pintavesiin tai maaekosysteemeihin kohdistuvien 
erityisvaikutusten arviointi tehdään valvonnan ja tarvittavien toimien avulla. 
 

Tarkistus 37 
Liite III, otsikko 

POHJAVEDEN PILAAVIEN AINEIDEN 
RAJA-ARVOT 

POHJAVEDEN PILAAVIA AINEITA 
KOSKEVAT POHJAVEDEN 
LAATUNORMIT 
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Tarkistus 38 
Liite III, osa A.1 

 Osa A.1 poistetaan. 

Perustelu 

Koska liitteessä III oleva A osa on siirretty liitteeseen I, jäljelle jää liitteessä III oleva B osa 
ja sen tiedotusvelvoitteet. 
 

Tarkistus 39 
Liite III, osa A.2 

 Osa A.2 poistetaan. 

Perustelu 

Koska liitteessä III oleva A osa on siirretty liitteeseen I, jäljelle jää liitteessä III oleva B osa 
ja sen tiedotusvelvoitteet. 
 

Tarkistus 40 
Liite III, osa B, johdantokappale 

Tämän direktiivin 4 artiklan 2 kohdan ja 
liitteen II osan 2 mukaisesti jäsenvaltioiden 
on annettava vähintäänkin seuraavat tiedot 
kaikista niistä pilaavista aineista, joiden 
perusteella pohjavesimuodostumat 
katsotaan uhanalaisiksi: 

Tämän direktiivin 4 artiklan ja liitteen II 
osan 1 mukaisesti jäsenvaltioiden on 
annettava vähintäänkin seuraavat tiedot 
kaikista niistä pilaavista aineista, joiden 
perusteella pohjavesimuodostumat 
katsotaan uhanalaisiksi ja joille on otettu 
käyttöön hyvää kemiallista tilaa koskevat 
kansalliset pohjaveden laatunormit: 

Perustelu 

Tarkistus on seurausta muutetuista artikloista ja muutetusta liitteestä II. 
 

Tarkistus 41 
Liite III, osa B, 1.1 alakohta 

1.1 Tiedot niiden uhanalaisiksi katsottavien 
pohjavesimuodostumien määrästä, joissa 
kyseiset pilaavat aineet vaikuttavat 
tällaiseen luokitukseen. 

1.1 Tiedot niiden uhanalaisiksi katsottavien 
pohjavesimuodostumien määrästä, joissa 
aineet, joille on määritetty kansallisella 
tasolla pohjaveden laatunormit, 
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vaikuttavat tällaiseen luokitukseen. 

Perustelu 

Täydennyksellä selvennetään sitä, että tämän direktiivin antaminen ei edellytä koko 
säännöstön muokkausta vuoden 2005 kertomusta varten, vaan tarvitsee kertoa vain 
pohjavesimuodostumista tai parametreistä, joille voidaan määrittää kansalliset 
laatustandardit. 
 

Tarkistus 42 
Liite III, osa B, 1.2 alakohta 

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 siksi 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. 

Perustelu 

Täydennyksellä selvennetään sitä, että tämän direktiivin antaminen ei edellytä koko 
säännöstön muokkausta vuoden 2005 kertomusta varten, vaan tarvitsee kertoa vain 
pohjavesimuodostumista tai parametreistä, joille voidaan määrittää kansalliset 
laatustandardit. 
 

Tarkistus 43 
Liite III, osa B, 2 kohta, otsikko 

2. Tiedot raja-arvojen määrittelystä 2. Tiedot pohjaveden laatunormien 
määrittelystä 

Perustelu 

Looginen tarkistus. 
 

Tarkistus 44 
Liite III, osa B, 2.1 alakohta 

2.1 Raja-arvot, joita voidaan soveltaa 
jäsenvaltion tasolla, vesipiirin tasolla tai 

2.1 Pohjaveden laatunormit, joita voidaan 
soveltaa jäsenvaltion tasolla, vesipiirin 
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pohjavesimuodostuman tai 
pohjavesimuodostumien joukon tasolla. 

tasolla tai pohjavesimuodostuman tai 
pohjavesimuodostumien joukon tasolla. 

Perustelu 

Looginen tarkistus. 
 

Tarkistus 45 
Liite III, osa B, 2.2 alakohta 

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

2.2 Pohjaveden laatunormien ja 
havaittujen taustatasojen välinen suhde, 
kun kyseessä ovat luonnossa esiintyvät 
aineet. 

Perustelu 

Looginen tarkistus. 
 

Tarkistus 46 
Liite III, osa B, 2.3 alakohta 

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

Poistetaan. 

Perustelu 

Kustannusten huomioonottaminen ei saa merkitä tässä yhteydessä mitään. 
Oikeusvaltioperiaatteen mukaan niitä ei pidä ottaa huomioon toimenpiteiden yhteydessä. 
 

Tarkistus 47 
Liite IV, 1.1. alakohta 

1.1 Direktiivin 2000/60/EY liitteen V 
kohdan 2.4 mukaisesti seurantaohjelmaa on 
sopeutettava siten, että voidaan havaita 
kaikki merkitykselliset ja pysyvät 
noususuunnat tämän direktiivin 4 artiklan 
mukaisesti nimettyjen pilaavien aineiden 
pitoisuuksissa. 

1.1 Direktiivin 2000/60/EY liitteen 
V kohdan 2.4 mukaisesti seurantaohjelmaa 
on sopeutettava siten, että voidaan havaita 
kaikki merkitykselliset ja pysyvät 
noususuunnat tämän direktiivin 3 artiklan 
1–3 kohdan, 4 artiklan ja liitteen I 
mukaisesti nimettyjen pilaavien aineiden 
pitoisuuksissa. 
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Perustelu 

Muutetuista artikloista seuraava tarkistus. 
 

Tarkistus 48 
Liite IV, 1.2. alakohta, 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) Valvontaohjelman mittaustulosten 
arvioinnin perustana on oltava 
muutossuunta-analyysi, jossa 
noudatetaan tilastollista menettelyä ja 
käytetään kussakin 
pohjavesimuodostumassa tai 
pohjavesimuodostumien joukossa olevien 
erillisten seurantapisteiden 
näytteenottovälien aritmeettisia 
keskiarvoja, jotka lasketaan 
neljännesvuosittaisen, puolivuosittaisen ja 
vuosittaisen seurantatiheyden pohjalta. 

Perustelu 

Mittauspaikan keskimääräisen kuormituksen ilmoittaminen pohjavesimuodostumaa kohden 
johtaa siihen, että kuormituksen suuntausta "kaunistellaan". Tutkimukset ovat osoittaneet, 
että jopa massiiviset kuormitukset katoavat tällaisen kaksinkertaisen ilmoittamisen tuloksena. 
Vuodenaikojen mukaan suoritettava valvonta ei riitä. 
 

Tarkistus 49 
Liite IV, 1.2. alakohta, b alakohta 

b) Jotta muutosssuunnan tunnistamisessa 
vältettäisiin tilastollinen harha, kaikki 
määritysrajan alle jäävät mittaustulokset 
jätetään pois laskelmasta. 

b) Jotta muutossuunnan tunnistamisessa 
vältettäisiin tilastollinen harha, kaikki 
määritysrajan alle jäävät mittaustulokset 
otetaan laskennassa huomioon 
määritysrajan puolena arvona. 

Perustelu 

Ks. tarkistus 47. 
 

Tarkistus 50 
Liite IV, 1.2. alakohta, c alakohta, johdantokappale 

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

aikasarjan vähimmäispituus annetaan 
seuraavassa taulukossa. Aikasarja on 
enintään 5 vuotta. 

Perustelu 

Komission esittämät aikasarjat vaikuttavat liian pitkiltä suuntauksen määrittämiseen. 
 

Tarkistus 51 
Liite IV, 1.2. alakohta, c alakohta, taulukko, rivi 1–2, sarake 1–2 

Seurantatiheys Vuosia vähintään Seurantatiheys Vuosia vähintään 

Vuosittain 8 Vuosittain 5 

Perustelu 

Komission esittämät aikasarjat vaikuttavat liian pitkiltä suuntauksen määrittämiseen. 
 

Tarkistus 52 
Liite IV, 1 kohta, 1.2. alakohta, c alakohta, taulukko, rivi 1–4, sarake 1 ja 3 

Seurantatiheys Vuosia enintään Seurantatiheys Vuosia enintään 

Vuosittain 15 Vuosittain 10 
Puolivuosittain 15 Puolivuosittain 10 
Neljännes-
vuosittain 

15 Neljännes-
vuosittain 

10 

Perustelu 

Komission esittämät aikasarjat vaikuttavat liian pitkiltä suuntauksen määrittämiseen. 
 

Tarkistus 53 
Liite IV, 1.4 alakohta 

1.4 Erityinen muutossuunnan arviointi on 
tehtävä merkittävistä pilaavista aineista 
niissä pohjavesimuodostumissa, jotka ovat 
alttiita pistekuormitukselle, myös 
aiemmalle pistekuormitukselle, jotta 
voitaisiin varmistaa, että saastuneiden 
alueiden päästöt eivät ulotu määritetyn 
alueen ulkopuolelle ja vaaranna 

1.4 Menettely, jolla määritetään 
muutossuunnan arvioinnin alkukohta, on 
laadittava aikaperusteisesti, ja 
vähintäänkin direktiivin 2000/60/EY 
8 artiklan mukaisesti kerättyjen 
seurantatietojen pohjalta. Tässä 
tapauksessa viitekohtien on vastattava 
seurantaohjelman aloituskohtaa. 
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pohjaveden kemiallista tilaa. 
 Jos käytettävissä on tietoja, jotka on saatu 

seurantaohjelman käynnistämistä 
edeltävältä ajalta, niitä olisi käytettävä 
määritettäessä viitepisteet, joilla 
tunnistetaan kohta, jossa muutossuunta 
käännetään laskevaksi. 

Perustelu 

Molemmat uudet kohdat ovat peräisin 2 kohdasta. Viitepisteiden määrittäminen voidaan 
tehdä vain muutossuunnan arvioinnin alun perusteella. Tämä on välttämätöntä 
muutossuunnan kannalta.  

1.4 kohta koskee komission esittämässä muodossa vanhaa kuormitusta, johon on sovellettava 
kansallista sääntelyä. Siksi se on poistettava. 
 

Tarkistus 54 
Liite IV, 2.1 alakohta 

2.1 Muutossuunnan kääntämisessä on 
keskityttävä noususuuntiin, jotka 
vaarantavat pohjavesimuodostumaan 
liittyvät vesiekosysteemit, suoraan siitä 
riippuvaiset maaekosysteemit, ihmisten 
terveyden tai vesiympäristön oikeutetun 
käytön. 

2.1 Muutossuunnan kääntämisessä on 
keskityttävä noususuuntiin, jotka 
vaarantavat pohjaveden, siihen liittyvät 
vesiekosysteemit, suoraan siitä riippuvaiset 
maaekosysteemit, ihmisten terveyden tai 
vesiympäristön oikeutetun käytön. 

Perustelu 

Pohjaveden mainitseminen on välttämätöntä. 
 

Tarkistus 55 
Liite IV, 2.2 alakohta 

2.2 Menettely, jolla tunnistetaan kohta, 
jossa muutossuunta käännetään 
laskevaksi, on laadittava aikaperusteisesti, 
ja vähintäänkin direktiivin 2000/60/EY 
8 artiklan mukaisesti kerättyjen 
seurantatietojen pohjalta. Tässä 
tapauksessa viitekohtien on vastattava 
seurantaohjelman aloituskohtaa. 

Poistetaan. 
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Perustelu 

Teksti sisällytettiin 1 kohtaan 1.4 kohtana. 
 

Tarkistus 56 
Liite IV, 2.3 alakohta, 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 10 vuotta. 

Perustelu 

Muutossuuntaan liittyvä ajanjakso vaikuttaa liian pitkältä. 
 

Tarkistus 57 
Liite IV, 2.3 alakohta, taulukko, rivi 1–2, sarake 1–2 

Seurantatiheys Vuosia vähintään Seurantatiheys Vuosia vähintään 

Vuosittain 14 Vuosittain 10 

Perustelu 

Muutossuuntaan liittyvä ajanjakso vaikuttaa liian pitkältä. 
 

Tarkistus 58 
Liite IV, 2.3 alakohta, rivi 1–4, sarake 1 ja 3 

Seurantatiheys Vuosia enintään Seurantatiheys Vuosia enintään 

Vuosittain 30 Vuosittain 15 

Puolivuosittain 30 Puolivuosittain 15 
Neljännes-
vuosittain 

30 Neljännes-
vuosittain 

15 

 



 

PE 349.868v01 32/38 PR\545657FI.doc 

FI 

Perustelu 

Muutossuuntaan liittyvä ajanjakso vaikuttaa liian pitkältä. 
 

Tarkistus 59 
Liite IV, 2.4 alakohta 

2.4 Muutossuunta kääntyy, jos 
ensimmäisessä osassa muutoslinja on 
positiivinen ja toisessa osassa negatiivinen. 
Jotta muutossuunnan kääntymistä voitaisiin 
arvioida luotettavasti, on varmistettava, 
että arvoja on aikasarjassa sekä ennen 
muutossuunnan kääntymistä että sen 
jälkeen riittävästi seurantatiheyteen 
nähden. 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.) 

Perustelu 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.) 
 

Tarkistus 60 
Liite IV, 2.5 alakohta 

2.5 Muutossuunnan kääntämispäätöksen on 
perustuttava myös pilaavan aineen 
pitoisuuksien kasvusuuntaisen ja pysyvän 
muutoksen merkitykseen ympäristölle. 
Direktiivin 2000/69/EY 17 artiklan 
4 kohdan mukaisesti kohdaksi, jossa 
muutossuunta käännetään laskuun, 
suositellaan arvoa, joka on enintään 
75 % liitteessä I annettujen laatunormien 
tasosta ja/tai 4 artiklan mukaisesti 
määritetyistä raja-arvoista. 

2.5 Muutossuunnan kääntämispäätöksen on 
perustuttava myös pilaavan aineen 
pitoisuuksien kasvusuuntaisen ja pysyvän 
muutoksen merkitykseen ympäristölle. 
Direktiivin 2000/69/EY 17 artiklan 
4 kohdan mukaisesti kohdaksi, jossa 
muutossuunta käännetään laskuun, 
määritetään arvo, joka on enintään 
75 % liitteessä I annettujen laatunormien 
tasosta ja/tai 4 artiklan mukaisesti 
määritetyistä pohjaveden laatunormeista. 

Perustelu 

"Suositellaan" on epäasianmukainen sana. 75 prosentin arvon on oltava sitova samalla 
tavoin kuin direktiivissä 2000/68/EY. 
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Tarkistus 61 
Liite IV, 2.6 alakohta 

2.6 Jos käytettävissä on tietoja, jotka on 
saatu seurantaohjelman käynnistämistä 
edeltävältä ajalta, niitä olisi käytettävä 
määritettäessä viitepisteet, joilla 
tunnistetaan kohta, jossa muutossuunta 
käännetään laskevaksi. 

Poistetaan. 

Perustelu 

Teksti siirrettiin liitteessä IV olevan 1.4 kohtaan. 
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PERUSTELUT 
 
 
Taustaa 
 
Ensimmäiset pohjaveden suojelua pilaantumiselta koskevat säännöt annettiin direktiivissä 
80/68/ETY. Kyseinen direktiivi olisi kumottava vuonna 2013, minkä jälkeen 
suojelujärjestelyjä jatketaan yhteisön vesipolitiikan puitteista annetun direktiivin 
(vesipolitiikan puitedirektiivi) sekä tämän tytärdirektiivin säännösten mukaisesti 
(vesipolitiikan puitedirektiivin 17 artiklassa esitettyjen vaatimusten mukaisesti). 
Vesipolitiikan puitedirektiivin 17 artiklassa säädetään lisäksi, että on annettava erityisiä 
arviointiperusteita, joiden avulla voidaan määritellä pohjaveden hyvä kemiallinen tila sekä 
havaita merkitykselliset ja pysyvät noususuunnat ja määritellä kohdat, joissa ne käännetään 
laskeviksi. 
 
Vesipolitiikan puitedirektiivissä määritellään direktiivin 17 artiklassa esitettyjen periaatteiden 
lisäksi myös pohjavesien suojelun tärkeimmät edellytykset, joita ovat erityiset 
ympäristötavoitteet (4 artikla), pintaveden ja pohjaveden tilan sekä suojelualueiden seuranta 
(8 artikla), suorien päästöjen kieltäminen suunnitellun toimenpideohjelman avulla (artikla 11) 
sekä erityiset säännökset juomaveden ottoon käytettävistä vesistä (7 artikla). Liitteen II 
kohdassa 2 tarkastellaan pohjavesien ominaispiirteitä ja liitteen V kohdassa 2 puolestaan 
määritellään pohjavesien määrällisen ja kemiallisen tilan seurantaa koskevat vaatimukset. 
 
Suojelun tason säilyttäminen 
 
Se, että kahden edellä mainitun säädöksen on tarkoitus täydentää toisiaan, ja se, että 
direktiivi 80/68/ETY kumotaan vuonna 2013 johtaa siihen, että pohjavesien suojelun tasoa on 
tulevaisuudessa seurattava järjestelmällisesti. 
 
Esittelijä katsoo, että vesipolitiikan puitedirektiivin ja sitä täydentävän uuden 
pohjavesidirektiivin on tarjottava yhtä korkea suojelun taso kuin direktiivissä 80/68/ETY on 
määritelty. 
 
Näin ollen esittelijä ehdottaa direktiiviehdotukseen useita tarkistuksia, jotta uuteen 
säädökseen voitaisiin sisällyttää osa olemassa olevan pohjavesidirektiivin säännöksistä ja jotta 
pohjavesien suojelussa tärkeä ennalta varautumisen periaate voitaisiin turvata pohjavesiä 
pilaavien aineiden pääsyn ehkäisemiseksi tai rajoittamiseksi. 
 
Ennalta varautumisen periaate 
 
Ennalta varautumisen periaatteen mukaisesti uusissa säädöksissä olisi varmistettava, että 
pilaantumisen ehkäisemistä pidetään jatkossakin yhtenä pohjavesien tilan seurannan 
tärkeimmistä tavoitteista EU:ssa. Olemassa olevassa direktiivissä selkeästi määritellyn ennalta 
varautumisen periaatteen on sisällyttävä yhtä yksiselitteisesti myös uuteen 
direktiiviehdotukseen. 
 
Esittelijä on sitä mieltä, että jo saavutetun kehityksen turvaamiseksi uuden direktiivin tulisi 
sisältää myös ne direktiivin 80/68/ETY säännökset (joiden soveltaminen lopetetaan 
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viimeistään vuonna 2013), jotka koskevat toimenpiteitä, joilla ehkäistään vaarallisten aineiden 
pääsy pohjaveteen tai rajoitetaan sitä. 
 
Veden saastuminen tai sen laadun huononeminen johtavat usein pysyviin vahinkoihin, minkä 
takia esitetyillä tarkistuksilla pyritään varmistamaan, että haitallisten päästöjen ehkäisemiseen 
liittyvän suojelun taso pidetään vähintään yhtä korkeana kuin pintavesien hyvän kemiallisen 
tilan ylläpitämiseksi tehtävän suojelun taso. Direktiiviehdotuksen 6 artiklassa on selkeästi 
hahmoteltava vesipolitiikan puitteista annetun direktiivin 80/68/EY 4 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan i alakohdassa määritelty ennalta varautumisen lähestymistapa. 
 
Pohjavesiin joutuvien epäsuorien päästöjen ehkäisy on erityisen tärkeää, ja sen pitäisi myös 
olla ensisijainen tavoite. Samojen vaatimusten tulee koskea sekä ihmisen toiminnasta johtuvia 
päästöjä että pohjavesiin suoraan joutuvia päästöjä. On direktiivien 2000/60/EY ja 80/68/ETY 
vastaista sallia päästöt siihen asti, että hyvän kemiallisen tilan alaraja tulee vastaan, eikä sitä 
näin ollen voida hyväksyä. 
 
Ennalta ehkäisyn periaatteen mukaan sallittujen päästöjen määrä tulisi rajata siten, että 
ihmisen toiminnasta johtuvalta saastumiselta lähes kokonaan suojassa olevat pohjavedet 
voidaan turvata ja että pohjaveden laadun huononeminen voidaan estää kokonaan. 
 
Kaikilla esitetyillä tarkistuksilla pyritään siis varmistamaan, että ennalta ehkäisevä 
lähestymistapa on jatkossakin keskeinen tekijä pohjavesien seurannassa. 
 
Pohjaveden laatunormit 
 
Esittelijä asettaa myös kyseenalaiseksi sen, että koska ehdotus pohjavesidirektiiviksi 
täydentää vesipolitiikan puitedirektiiviä, komissio katsoi, että olisi epätarkoituksenmukaista 
antaa luettelo uusista laatunormeista, joita olisi sovellettava yhdenmukaisesti kaikkien 
pohjavesimuodostumien kemiallisen tilan arviointiin koko EU:n alueella.. Näin ollen 
komission ehdotuksessa esitetäänkin ainoastaan niiden aineiden luetteloa, joista on jo 
olemassa EU:n laajuiset normit. Jäsenvaltioiden olisi määritettävä muita aineita koskevat 
laatunormit tämän ehdotuksen kriteerien pohjalta. Komissio päättää jäsenvaltioiden 
toteuttamien toimien perusteella, onko aiheellista esittää EU-normien piiriin kuuluvien 
aineiden luettelon laajentamista. 
 
Esittelijä pitää tällaista lähestymistapaa puutteellisena, ja hänen mukaansa komission 
perusteet väitteelle, jonka mukaan veden hyvän kemiallisen tilan arviointia varten ei voida 
tiedon puutteen vuoksi määrittää uusia laatunormeja, eivät kelpaa eikä niitä siten voida 
hyväksyä. Esittelijän mielestä unionin on määriteltävä yhdenmukaiset laatunormit, joita olisi 
sovellettava kaikissa jäsenvaltioissa. Euroopan unionin laajuiset laatunormit pohjaveden 
hyvän kemiallisen tilan arvioimista varten olisi määriteltävä vuoteen 2015 mennessä, jotta 
ympäristöperusteinen polkumyynti ja epäoikeudenmukaisten kilpailusääntöjen soveltaminen 
voitaisiin estää. Sen vuoksi käsiteltävänä olevaan ehdotukseen on sisällytettävä sitova 
tarkistuslauseke, kuten esittelijä on ehdottanut. 
 
Euroopan parlamentin ja neuvoston on laadittava luettelo niistä pilaavista prioriteettiaineista, 
joita ei luonnostaan esiinny pohjavedessä ja jotka aiheuttavat pohjavesille merkittävän uhan. 
Näiden aineiden pohjaveteen pääsyn ehkäisemisestä olisi siksi säädettävä 
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direktiiviehdotuksen 6 artiklan 1 kohdassa. Direktiivin 80/68/ETY liitteissä I ja II esitetyt 
luettelot tulisi korvata edellä mainitulla luettelolla ennen kuin kyseinen direktiivi kumotaan. 
 
Tämän takia vähimmäisluettelo on otettu liitteestä III. Aineiden pitoisuutta koskevien arvojen 
olisi perustuttava arvioihin siitä, missä määrin kyseiset aineet aiheuttavat vahinkoa ihmiselle 
ja ympäristölle, ja arvojen tulisi myös osoittaa saastumisuhan vakavuus, eli se, missä 
vaiheessa veden tila muuttuu huonoksi. 
 
Tätä menettelyä tarvitaan tasapainottamaan direktiivin 80/68/ETY vuonna 2013 tapahtuvan 
kumoamisen vaikutuksia ja varmistamaan pohjavesien suojelussa samanlainen ennalta 
ehkäisevä lähestymistapa kuin mitä pintavesien suojelulle on määritelty 
direktiivin 2000/60/EY 16 artiklassa. Myös vesipiirin hoitosuunnitelman periaatteille on 
luotava yhtenäinen lähestymistapa. 
 
Lisäksi olisi asetettava yleiset raja-arvot, jotta vesipolitiikan puitedirektiivissä määriteltyjä 
laatunormeja voidaan noudattaa. Näin ollen kaikki torjunta-aineet ja niiden vaikuttavat aineet 
on sisällytettävä vähimmäisluetteloon, koska saastumisen aiheuttajaksi ei yleensä voida 
osoittaa vain yhtä tiettyä torjunta-ainetta. 
 
Direktiiviehdotuksen 6 artiklaan esitetään tarkistuksia, jotta voitaisiin välttää epäsuorien 
päästöjen salliminen ja jotta pohjaveden tilaa ei arvioitaisi hyväksi väärin perustein. 
 
Pohjavesimuodostumien luokittelu 
 
Pohjavesimuodostumien luokittelu on yksi suojelun tärkeimmistä osa-alueista, minkä takia 
direktiivin tulee sisältää selkeät säännökset luokittelun toteuttamisesta. Direktiiviehdotuksessa 
on määriteltävä tärkeimmät tekijät, jotka on huomioitava pohjavesimuodostumien lopullisessa 
luokitusmenettelyssä. Luokitukseen vaikuttaa se, onko pohjaveden kemiallinen tila arvioitu 
erilaisten mittaustulosten perusteella hyväksi vai huonoksi. 
 
Säädöksistä olisikin käytävä selkeästi ilmi, että jos normien mukaiset arvot ylittyvät jossakin 
mittauskohdassa, on tehtävä uusia kokeita sen selvittämiseksi, voidaanko saadut 
mittaustulokset yleistää koko pohjavesimuodostumaa koskeviksi. Jos mittauskohdasta saatu 
tulos ei edusta koko pohjavesimuodostumaa tai edes yhtä sen osaa, sen perusteella ei voida 
määritellä kyseisen pohjavesimuodostuman luokitusta. 
 
Direktiivin 2000/60/ETY säännöksiä voidaan tulkita siten, että koko pohjavesimuodostuman 
tila voidaan arvioida huonoksi, jos pohjaveden tila arvioidaan huonoksi yhdessä 
mittauskohdassa. Nämä säännökset eivät kuitenkaan vaikuta tarkoituksenmukaisilta 
varsinkaan siinä tapauksessa, että yhdestä mittauskohdasta saatu tulos ei vastaa pohjaveden 
tilaa koko pohjavesimuodostuman alueella tai suuressa osassa sen aluetta. 
 
Komission ehdotukseen esitetyissä tarkistuksissa pyritään määrittämään tärkeimmät tekijät, 
jotka on huomioitava päätettäessä lopullisesti pohjavesimuodostumien luokituksesta niiden 
hyvän tai huonon kemiallisen tilan perusteella. 
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Aiemmin saastuneet alueet 
 
Aiemmin pilaantuneita alueita tai vanhoja saastuneita pohjavesialueita, joista ei tähän asti ole 
säädetty Euroopan unionin lainsäädännössä mutta joiden pistekuormitus on nykyään 
määritettävä, ei välttämättä voida ennallistaa vesipolitiikan puitedirektiivissä annetussa ajassa. 
 
Aiemmat kokemukset ovat osoittaneet, että tällaiset pohjavesien ennallistamishankkeet eivät 
välttämättä ole mahdollisia. Kunnostustoimenpiteiden kustannuksissa on huomioitava sekä 
suhteellisuusperiaate että ennalta varautumisen periaate. Yksityiskohtaisten EU-säännösten 
laatiminen aiemmin saastuneille alueille olisi toissijaisuusperiaatteen vastaista. Näitä alueita 
koskevat vaatimukset ovat liian monimutkaisia ja riippuvat aina kunkin yksittäistapauksen 
erityispiirteistä. 
 
Aiemmin saastuneiden alueiden kunnostamisessa sovellettavista menetelmistä olisi säädettävä 
kansallisissa säännöksissä, ja nämä säännökset olisi myös julkaistava. 
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