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PR_COD_2am

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

neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
antamiseksi uimaveden laadun hallinnasta ja direktiivin 76/160/ETY kumoamiseksi
(12884/1/2004 – C6-0006/2005 – 2002/0254(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (12884/1/2004 – C6-0006/2005),

– ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan1 komission ehdotuksesta 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2002)0581)2 ja komission muutetusta 
ehdotuksesta(KOM2004)02543,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 62 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6-0000/2005),

1. hyväksyy yhteisen kannan sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Neuvoston yhteinen kanta Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

(8 a)Jotta kansalaisia voidaan suojella ja 
jotta heille voidaan tiedottaa oikeaan 
aikaan poikkeuksellisista tilanteista kuten 
tulvista tai infrastruktuurin häiriöistä, 
olisi laadittava asianmukaisia 
hätätilasuunnitelmia, joihin sisältyy 
varhaisvaroitusjärjestelmiä.

Perustelu

Palautetaan komission alkuperäisen tekstin johdanto-osan 12 kappale. Tämä tarkistus liittyy 

  
1 EUVL C 82, 1.4.2004, s. 115.
2 EUVL C 45 E, 25.2.2003, s. 127.
3 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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tarkistukseen 6.

Tarkistus 2
5 artiklan 2 kohta

2. Ensimmäinen tämän direktiivin 
vaatimusten mukainen luokitus on saatava 
valmiiksi vuoden 2015 uintikauden 
päättyessä.

2. Ensimmäinen tämän direktiivin 
vaatimusten mukainen luokitus on saatava 
valmiiksi vuoden 2011 uintikauden 
päättyessä.

Perustelu

Muutetaan neuvoston yhteiseen kantaan sisältynyttä uutta tekstiä.

Tarkistus 3
5 artiklan 3 kohta

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vuoden 2015 uintikauden päättyessä kaikki 
uimavedet ovat laadultaan vähintään 
"riittäviä". Niiden on toteutettava 
tarkoituksenmukaisiksi katsomiaan 
realistisia ja oikeasuhteisia toimenpiteitä, 
jotta "erinomaisiksi" tai "hyviksi" 
luokiteltujen uimavesien lukumäärää 
pystyttäisiin lisäämään.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vuoden 2011 uintikauden päättyessä kaikki 
uimavedet ovat laadultaan vähintään 
"riittäviä". Niiden on toteutettava 
tarkoituksenmukaisiksi katsomiaan 
realistisia ja oikeasuhteisia toimenpiteitä, 
jotta "erinomaisiksi" tai "hyviksi" 
luokiteltujen uimavesien lukumäärää 
pystyttäisiin lisäämään.

Perustelu

Ks. tarkistuksen 2 perustelu.

Tarkistus 4
5 artiklan 4 kohdan a alakohdan ii a alakohta (uusi)

(ii a) varoitetaan kansalaisia selvällä ja 
yksinkertaisella varoitusmerkillä ja 
kerrotaan heille myös 
saastumisen/kontaminaation syistä ja 
kaikista toteutetuista toimenpiteistä.

Perustelu

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä 21. lokakuuta 2003 hyväksytty tarkistus 18 
(EUVL C 82, 1.4.2004).
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Tarkistus 5
6 artiklan 1 kohdan alaviite

*Kuuden vuoden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulopäivästä.

*Viiden vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä.

Perustelu

Palautetaan osittain ensimmäisessä käsittelyssä 21. lokakuuta 2003 hyväksytty tarkistus 12 
(EUVL C 82, 1.4.2004)

Tarkistus 6
7 artikla

Kun jäsenvaltioiden tietoon tulee 
odottamattomia tilanteita, joilla on tai 
joilla todennäköisesti voisi olla haitallisia 
vaikutuksia uimaveden laatuun ja 
uimareiden terveyteen, niiden on 
varmistettava, että toteutetaan oikea-
aikaisia ja riittäviä hallintatoimenpiteitä. 
Tällaisiin toimenpiteisiin on kuuluttava 
yleisölle tiedottaminen ja tarvittaessa 
tilapäinen uintikielto.

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
hätätilasuunnitelmat sellaisia tilanteita 
(kuten tulvia, onnettomuuksia tai 
infrastruktuurin häiriöitä) varten, jotka 
saattavat vaikuttaa haitallisesti uimaveden 
laatuun. Näissä suunnitelmissa on 
yksilöitävä vaikutusten mahdolliset syyt ja 
riskit, vahvistettava valvonta- ja/tai 
varhaisvaroitusjärjestelmät ja annettava 
ohjeita vahinkojen ehkäisemiseksi tai 
lieventämiseksi.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
perustetaan, parannetaan tai ylläpidetään 
kattavia kansallisia ja/tai paikallisia 
valvonta- ja varhaisvaroitusjärjestelmiä, 
joilla
(a) tunnistetaan sellaiset saaste-esiintymät 
tai niiden merkittävät riskit, jotka 
saattavat vaikuttaa haitallisesti uimaveden 
laatuun, mukaan luettuna 
poikkeukselliset sääolot,
(b) annetaan asiasta vastaaville 
viranomaisille viipymättä tarvittavat tiedot 
näistä esiintymistä ja uhista,
(c) jos kansalaisten terveydelle on 
välitöntä vaaraa, välitetään kyseisille 
kansalaisille kaikki viranomaisilla olevat 
asiaankuuluvat tiedot, joiden avulla 
kansalaiset voivat estää vahingot tai 
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lieventää niitä,
(d) annetaan asiasta vastaaville 
viranomaisille ja tarpeen vaatiessa 
kansalaisille suosituksia ehkäiseviksi ja 
korjaaviksi toimiksi,
(e) varmistetaan, että hätätilanteen 
sattuessa uimaveden läheisyyteen 
sijoitetaan väliaikaisia varoitusmerkkejä 
näkyville paikoille.
3.Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
viranomaisilla on tarvittavat valmiudet 
reagoida näihin esiintymiin ja riskeihin 
hätätilasuunnitelman mukaisesti.
4. Uimaveden laatuun liittyviä esiintymiä 
ja uhkia varten laaditut valvonta- ja 
varhaisvaroitusjärjestelmät, 
hätätilasuunnitelmat ja resurssit voidaan 
yhdistää muihin järjestelmiin ja 
suunnitelmiin.

Perustelu

Palautetaan komission alkuperäisen tekstin 12 artikla sellaisena kuin se on muutettuna 
parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä 21. lokakuuta 2003 hyväksymällä tarkistuksella 15 
(EUVL C 82, 1.4. 2005).

Tarkistus 7
11 artikla

Jäsenvaltioiden on kannustettava yleisön 
osallistumista tämän direktiivin 
täytäntöönpanoon tarjoamalla yleisölle, 
jota asia koskee, mahdollisuudet esittää 
ehdotuksia, huomautuksia tai valituksia. 
Toimivaltaisten viranomaisten on otettava 
asianmukaisesti huomioon kaikki saadut 
tiedot.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuullaan kaikkia osapuolia, joiden etu on 
kysymyksessä, mukaan luettuna 
paikallisella tasolla toimivat osapuolet, ja 
niiden annetaan osallistua uimavesien 
luettelon, uimavesiprofiilin ja 
hallintatoimenpiteiden laatimiseen, 
tarkistamiseen ja ajan tasalle 
saattamiseen. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava komissiolle ja yleisölle, miten 
tämä järjestetään.

Perustelu

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä 21. lokakuuta 2003 hyväksytty tarkistus 20 
(EUVL C 82, 1.4.2004).
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Tarkistus 8
12 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) yleiskuvaus uimavedestä yleistajuisella 
kielellä liitteen III mukaisesti laaditun 
uimavesiprofiilin perusteella;

b) yleiskuvaus uimavedestä yleistajuisella 
kielellä liitteen III mukaisesti laaditun 
uimavesiprofiilin perusteella. Tietoihin 
sisältyy komission hyväksymä selkeä 
symboli, joka ilmaisee käyttäjille 
uimaveden senhetkisen laadun;

Perustelu

Palautetaan osittain ensimmäisessä käsittelyssä 21. lokakuuta 2003 hyväksytty tarkistus 21 
(EUVL C 82, 1.4.2004)

Tarkistus 9
12 artiklan 1 kohdan f a alakohta (uusi)

(f a) sellaisten vesien laatua koskevat 
tiedot, joissa harjoitetaan tavallisesti 
'muuta virkistyskäyttöä', edellyttäen, että 
yhdyskuntajätevesien ja/tai muiden 
saastumislähteiden aiheuttama 
saastumisriski on erityisen suuri näillä 
vesialueilla.

Perustelu

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä 21. lokakuuta 2003 hyväksytty tarkistus 7 
(EUVL C 82, 1.4.2004).

Tarkistus 10
12 artiklan 1 kohdan 1 a alakohta

1 a. Kun on kyse hätätilanteesta, 
viranomaisten on toimittava yhteistyössä 
kaikkien asianomaisten osapuolten 
kanssa varmistaakseen, että kansalaisille 
tiedotetaan selkeästi ja johdonmukaisesti 
mahdollisista vaaroista uimavesien 
läheisyyteen asetettavien väliaikaisten 
varoituskilpien välityksellä.



PE 353.641v01-00 10/14 PR\555519FI.doc

FI

Perustelu

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä 21. lokakuuta 2003 hyväksytty tarkistus 24 
(EUVL C 82, 1.4.2004).

Tarkistus 11
12 artiklan 2 kohdan 1 alakohdan johdantokappale

2. Jäsenvaltioiden on käytettävä 
asianmukaisia viestintävälineitä ja 
teknologiaa, Internet mukaan luettuna, 
levittääkseen aktiivisesti ja viivytyksettä 
1 kohdassa tarkoitettuja uimavesiä 
koskevia tietoja sekä seuraavia tietoja:

2. Jäsenvaltioiden on käytettävä 
asianmukaisia viestintävälineitä ja 
teknologiaa, Internet mukaan luettuna, 
levittääkseen aktiivisesti ja viivytyksettä 
1 kohdassa tarkoitettuja uimavesiä 
koskevia tietoja sekä seuraavia tietoja, 
mukaan luettuna vähintään englannin- ja 
ranskankieliset käännökset näistä 
tiedoista:

Perustelu

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä 21. lokakuuta 2003 hyväksytty tarkistus 25 
(EUVL C 82, 1.4.2004).

Tarkistus 12
12 artiklan 2 kohdan 1 alakohdan b alakohta

b) kunkin uimaveden luokitus viimeisten 
kolmen vuoden aikana sekä sen 
uimavesiprofiili ja viimeisen luokituksen 
jälkeen tämän direktiivin mukaisesti 
suoritetun seurannan tulokset;

b) kunkin uimaveden luokitus viimeisten 
kolmen vuoden aikana sekä sen 
uimavesiprofiili ja viimeisen luokituksen 
jälkeen tämän direktiivin mukaisesti 
suoritetun seurannan tulokset; veden 
tarkastuksen tulosten on oltava saatavissa 
Internetissä viikon kuluessa;

Perustelu

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä 21. lokakuuta 2003 hyväksytty tarkistus 26 
(EUVL C 82, 1.4.2004).

Tarkistus 13
12 artiklan 4 kohta

4. Jäsenvaltioiden ja komission on 
mahdollisuuksien mukaan toimitettava 

4. Kuultuaan jäsenvaltioita sekä 
asiaankuuluvia matkailu- ja 
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yleisölle tietoja käyttäen 
paikkatietotekniikkaa ja esitettävä ne 
selkeällä ja johdonmukaisella tavalla, 
erityisesti merkkejä ja symboleja 
hyödyntäen.

kuluttajajärjestöjä ja muita asianomaisia 
osapuolia komissio kehittää kahden 
vuoden kuluessa yksinkertaisen ja 
standardoidun symbolijärjestelmän, jossa 
käytetään esimerkiksi hymyileviä kasvoja 
ja jota jäsenvaltiot, alueelliset ja 
paikallisviranomaiset sekä matkailuala 
voivat käyttää eri tarkoituksiin yhtenä 
muista tiedottamisvälineistä tiedon 
välittämiseksi yleisölle. Järjestelmän on 
oltava saatavissa EU:n verkkosivuilla.

Perustelu

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä 21. lokakuuta 2003 hyväksytty tarkistus 27 
(EUVL C 82, 1.4.2004).

Tarkistus 14
14 artiklan 3 kohta

3. Komissio voi kyseisen kertomuksen ja 
laajan vaikutusarvioinnin perusteella liittää 
tarvittaessa kertomukseensa ehdotuksia 
tämän direktiivin muuttamiseksi.

3. Komissio tarkastelee kyseisen 
kertomuksen ja laajan vaikutusarvioinnin 
perusteella viimeistään vuoden 2020 
loppuun mennessä uudelleen tätä 
direktiiviä ottaen huomioon erityisesti 
uimaveden laatuun liittyvät tekijät, ja se 
esittää tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksia 
perustamissopimuksen 251 artiklan 
mukaisesti.

Perustelu

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä 21. lokakuuta 2003 hyväksytty tarkistus 28 
(EUVL C 82, 1.4.2004).

Tarkistus 15
Liite I, taulukko 1 "Sisämaan vedet"

Taulukko poistetaan.

Perustelu

Muutetaan neuvoston yhteiseen kantaan sisältynyttä uutta tekstiä.
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Tarkistus 16
Liite I, taulukko 2, otsikko

RANNIKKOVEDET JA JOKISUIDEN 
VAIHETTUMISALUEET

SISÄVEDET, RANNIKKOVEDET JA 
JOKISUIDEN VAIHETTUMISALUEET

Perustelu

Muutetaan neuvoston yhteiseen kantaan sisältynyttä uutta tekstiä.

Tarkistus 17
Liite I, taulukko 2, rivi 1, sarake D "Riittävä laatu"

200** 180**

Perustelu

Muutetaan neuvoston yhteiseen kantaan sisältynyttä uutta tekstiä.

Tarkistus 18
Liite I, taulukko 2, rivi 2, sarake D "Riittävä laatu"

500** 450**

Perustelu

Muutetaan neuvoston yhteiseen kantaan sisältynyttä uutta tekstiä.
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PERUSTELUT

Euroopan parlamentti hyväksyi eräin tarkistuksin komission ehdotuksen "Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviksi uimaveden laadun hallinnasta ja 
direktiivin 76/160/ETY kumoamiseksi" istunnossaan 21. lokakuuta 2003. Neuvosto hyväksyi 
20. joulukuuta 2004 antamassaan yhteisessä kannassa suuren joukon parlamentin 
tarkistuksista, mutta joitakin tarkistuksia se ei hyväksynyt. Yhteinen kanta on tältä osin 
todennäköisesti kompromissi niiden erilaisten kansallisten etujen välillä, joilla on oleva suuri 
merkitys tämän direktiivin voimaantulon kannalta.

Parlamentin on nyt harkittava, mitkä ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymänsä tarkistukset se 
haluaa esittää nyt uudelleen toisessa käsittelyssä.

Esittelijä on sitä mieltä, että alkuperäistä vuoden 1976 direktiiviä on syytä tarkistaa, mutta 
ensimmäisessä käsittelyssä hän asetti kyseenalaiseksi sen, onko Euroopan uimavesien laatua 
edelleen valvottava Brysselistä käsin.

Parlamentti kiinnitti ensimmäisessä käsittelyssä huomiota ehdotetun uimavesidirektiivin 
oikeusperustaan. Oikeusperustaksi on valittu perustamissopimuksen 175 artiklan 1 kohta. 
Tämä tarkoittaa, että komissio on laatinut direktiivin ympäristölainsäädännön puitteissa. 
Komissio perustelee ehdotuksensa kuitenkin viittaamalla pääasiassa niihin vaikutuksiin, joita 
direktiivillä on matkailuun. Tästä syystä ehdotettiinkin, että kyseiseen säädökseen olisi 
sovellettava 95 artiklaa, joka koskee henkilöiden vapaata liikkuvuutta.

Läheisyysperiaatteen ja oikeusperustan ylle asetetuista kysymysmerkeistä huolimatta ehdotus 
hyväksyttiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Niistä parlamentin tarkistuksista, joita neuvosto ei hyväksynyt, pistää silmään erityisesti kaksi 
tarkistusta.

Ensinnäkin direktiivin soveltamisalaa ei laajenneta niin, että se ulottuisi myös muihin 
virkistyskäyttöihin. Mikäli vedet, joita käytetään muuhun virkistyskäyttöön kuin uimiseen, 
eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalan piiriin, olisi kyseisille virkistyskäyttäjille 
kuitenkin ainakin tiedotettava, minkä laatuisessa vedessä he virkistäytyvät. Tällä tavoin he 
voivat joka tapauksessa tehdä tietoisen ja harkitun päätöksen siitä, kelpuuttavatko he kyseisen 
veden virkistyskäyttöönsä.

Toiseksi on pantava merkille, että neuvosto on ryhtynyt tekemään eron sisävesien ja 
rannikkovesien välillä. Niin kauan kun sisävesien ja rannikkovesien välistä eroa ei perustella 
eikä sen tueksi esitetä tieteellisiä todisteita on kansalaisten mahdotonta ymmärtää, miksei 
sisävesiin sovelleta samoja vaatimuksia kuin rannikkovesiin. Esittelijä ehdottaakin sen vuoksi 
kyseisen eron poistamista ja tekstin palauttamista komission alkuperäisen ehdotuksen 
linjoille.

Sen sijaan neuvoston käyttöön ottamaa uutta "riittävä laatu" -luokkaa voidaan jossain määrin 
kannattaa. Tämä uusi luokka, joka voi tarjota yhtä hyvän suojelun terveydelle kuin nykyisen 
direktiivin vähimmäisvaatimuksetkin, toimii väliportaana kohti uimaveden "hyvää" ja 
"erinomaista" laatua.
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Jäsenvaltioiden kannustamiseksi pyrkimään parantamaan uimavesiensä laatua on erittäin 
tärkeää, että tiedottaminen on asianmukaista. Siksi ei voida painottaa kylliksi sitä, että 
kansalaisten on päästävä vaivattomasti käsiksi kyseisiin tietoihin sekä Internetin kautta että 
itse uimapaikoilla, sillä emmehän voi olettaa, että kaikilla vapaa-ajanviettäjillä on rannikolla 
mukanaan salkkumikro tarkistaakseen, onko vesi sille asetettujen normien mukaista. Lisäksi 
on saatavilla olevan tiedon oltava ajan tasalla, eli ei pidä kertoa, mikä uimaveden laatu oli 
edellisvuonna, ja tiedot on esitettävä myös ainakin englanniksi ja ranskaksi.

Neuvosto korostaa perusteluissaan merkkien ja symboleiden käyttämisen tärkeyttä, mutta 
yhteisessä kannassa kyseistä näkökohtaa ei tuoda riittävästi esille. Tämä puute on korjattava 
palauttamalla parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus, jonka mukaisesti 
komissiolle annetaan tehtäväksi kehittää yksinkertainen ja standardoitu symbolijärjestelmä.

Neuvosto lähtee eri linjoille alkuperäiseen ehdotukseen nähden rajoittamalla 
hätätilasuunnitelmia koskevaa artiklaa. Useissa jäsenvaltioissa on sittemmin kuitenkin 
esiintynyt lukuisia tulvia ja juuri tällä hetkellä olisi hätätilasuunnitelmia ja niihin liittyviä 
yleisölle tiedottamista koskevia ohjeita säätelevä artikla paikallaan.

Yhteisessä kannassa on parantamisen varaa myös kansalaisten osallistumisen osalta. Esittelijä 
suosittelee siksi parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymän, tähän liittyvän 
tarkistuksen antamista uudelleen.


