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YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN LAUSUNTO
5/2000 vp
Valtioneuvoston kirjelmä ehdotuksesta EU:n
neuvoston direktiiviksi (yhteisön toimien vesipolitiikan kehykset)

Suurelle valiokunnalle
JOHDANTO
Vireilletulo
Suuri valiokunta on 26 päivänä toukokuuta 2000
lähettänyt ympäristöministeriön 19.5.2000 päivätyn kirjeen ehdotuksesta EU:n neuvoston direktiiviksi vesipolitiikkaan liittyvien yhteisön
toimien kehyksestä (U 25/1997 vp) ympäristövaliokunnalle mahdollisia toimenpiteitä varten.

Asiantuntijat
Valiokunta ei ole kuullut asiantuntijoita asian
käsittelyn yhteydessä.
Viitetieto
Asia saatettiin vireille valtioneuvoston 5.6.1997
antamalla kirjelmällä, josta ympäristövaliokunta antoi lausunnon suurelle valiokunnalle
31.10.1997 (YmVL 15/1997 vp).

VALTIONEUVOSTON KIRJELMÄ
Ministerineuvosto on hyväksynyt yhteisen kannan vesipolitiikan puitedirektiivistä 22.10.1999.
Euroopan parlamentti on omassa käsittelyssään
hyväksynyt sen jälkeen 66 muutosehdotusta ministerineuvoston yhteiseen kantaan. Tämän joh-

dosta vesipuitedirektiivi on joutunut ministerineuvoston ja Euroopan parlamentin keskinäiseen sovittelumenettelyyn. Ympäristöministeriön kirjeessä selvitetään vesipuitedirektiivin
käsittelyä sovittelumenettelyssä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT
Perustelut
Ympäristövaliokunnan aiemmassa lausunnossa
on otettu kantaa kysymyksiin, jotka ovat nousseet vesipuitedirektiivin sovittelumenettelyssä
Suomen kannalta keskeisiksi. Valiokunta pitää
aiempia kannanottojaan edelleen perusteltuina.
Erityisesti valiokunta haluaa toistaa kantansa
U 25/1997 vp

vesienhoitopiirien hoitosuunnitelmien ja niihin
sisältyvien toimenpideohjelmien oikeudelliseen
sitovuuteen.
Lausunnossaan ympäristövaliokunta yhtyi
valtioneuvoston käsitykseen, jonka mukaan toiminnanharjoittajia oikeudellisesti sitovat vaatimukset ja normit on annettava lainsäädännössä
ja lainsäädäntöön perustuvissa luvissa, ei oikeuVersio 2.0
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dellisesti sitovissa suunnitelmissa ja ohjelmissa
kuten direktiiviehdotuksessa ehdotettiin. Sitova
suunnittelumalli ei sovi Suomen oikeusjärjestelmään.
Nyt suurelle valiokunnalle lähetetyn ympäristöministeriön kirjeen mukaan valtioneuvosto pitää sovittelumenettelyssä lähtökohtana ministerineuvoston hyväksymää yhteistä kantaa. Sitovan suunnittelumallin osalta valtioneuvosto pitää edelleen kiinni lähtökohdasta, jonka mukaan
yhteisön toimivallassa ei ole säännellä jäsenmaiden viranomaisia ja oikeusjärjestelmiä. Jäsenvaltioille on jätettävä mahdollisuus omaan oikeusjärjestelmään sopivalla tavalla saavuttaa direktiivin tavoitteet kuten yhteisessä kannassa todetaan.

Ympäristövaliokunta yhtyy valtioneuvoston
kantaan ja korostaa sen tärkeyttä.

Lausunto
Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta
esittää kunnioittaen lausuntonaan,
että valiokunta yhtyy valtioneuvoston
linjauksiin vesipolitiikan puitedirektiivin sovittelumenettelyssä korostaen erityisesti sitä, että jäsenvaltioille on jätettävä mahdollisuus omaan oikeusjärjestelmään sopivalla tavalla saavuttaa direktiivin tavoitteet.

Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2000
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
pj.
vpj.
jäs.

Pentti Tiusanen /vas
Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
Christina Gestrin /r
Rakel Hiltunen /sd
Tarja Kautto /sd
Riitta Korhonen /kok
Kalervo Kummola /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos Salme Kandolin.
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Esko Kurvinen /kok
Jari Leppä /kesk
Hanna Markkula-Kivisilta /kok
Säde Tahvanainen /sd
Hannu Takkula /kesk
Pia Viitanen /sd
Pekka Vilkuna /kesk.

