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YMPÄRISTÖPOLITIIKAN YLEISET
PERIAATTEET JA PERUSLINJAUKSET

Euroopan unionin ympäristöpolitiikka perustuu ennalta varautumiseen, ennalta
ehkäisyyn, ympäristövahinkojen torjumiseen ensisijaisesti niiden lähteellä ja
aiheuttajaperiaatteeseen. Monivuotiset ympäristöalan toimintaohjelmat linjaavat
tulevaa toimintaa kaikilla ympäristöpolitiikan aloilla. Ne liittyvät kiinteästi
horisontaalisiin strategioihin, ja ne otetaan huomioon kansainvälisissä
ympäristöneuvotteluissa. Ympäristöpolitiikasta on viime aikoina tullut EU:n poliittisen
päätöksenteon päänäyttämö, kun komissio esitteli Euroopan vihreän kehityksen
ohjelman, joka on sen talouskasvustrategian tärkein veturi.

OIKEUSPERUSTA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 11 ja 191–193 artikla.
EU on toimivaltainen kaikilla ympäristöpolitiikan aloilla, joita ovat esimerkiksi
ilman ja vesien saastuminen, jätehuolto ja ilmastonmuutos. Sen toimintaa
rajoittavat toissijaisuusperiaate ja neuvoston yksimielisyyden vaatimus asioissa, jotka
liittyvät verotukseen, kaavoitukseen, maankäyttöön, vesivarojen määrän hallintaan,
energialähteiden valintaan ja energiahuollon rakenteeseen.

LÄHTÖKOHDAT JA KEHITYS

EU:n ympäristöpolitiikka sai alkunsa vuonna 1972 Pariisissa pidetyssä
Eurooppa-neuvoston kokouksessa, jossa maiden johtajat (juuri pidetyn YK:n
ensimmäisen ympäristökokouksen jälkimainingeissa) totesivat, että yhteisö tarvitsee
talouden laajentumisen rinnalle ympäristöpolitiikan, ja kehottivat laatimaan
ympäristöalan toimintaohjelman. Vuonna 1987 hyväksytyllä yhtenäisasiakirjalla
perussopimuksiin otettiin uusi ”ympäristöosasto”, joka muodosti yhteisen
ympäristöpolitiikan ensimmäisen oikeusperustan. Tavoitteeksi asetettiin ympäristön
laadun säilyttäminen, ihmisten terveyden suojeleminen ja luonnonvarojen järkevä
käyttö. Perussopimusten myöhemmillä muutoksilla lujitettiin unionin sitoutumista
ympäristönsuojeluun ja Euroopan parlamentin roolia sen kehittämisessä. Maastrichtin
sopimuksella (1993) ympäristöasioista tehtiin EU:n virallinen politiikanala, otettiin
käyttöön yhteispäätösmenettely ja aloitettiin määräenemmistöpäätöksenteon yleinen
soveltaminen neuvostossa. Amsterdamin sopimuksella (1999) vahvistettiin velvoite
ottaa ympäristönsuojelu huomioon EU:n kaikilla politiikanaloilla kestävän kehityksen
edistämiseksi. Lissabonin sopimuksen (2009) myötä erityistavoitteeksi tuli
ilmastonmuutoksen torjunta kuten myös kestävä kehitys suhteessa kolmansiin maihin.
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Lissabonin sopimuksessa EU:lle annettiin myös oikeushenkilöllisyys, minkä ansiosta
se voi tehdä kansainvälisiä sopimuksia.

YLEISET PERIAATTEET

EU:n ympäristöpolitiikka perustuu ennalta varautumiseen, ennalta
ehkäisyyn, ympäristövahinkojen torjumiseen ensisijaisesti niiden lähteellä ja
aiheuttajaperiaatteeseen. Ennalta varautumisen periaate on riskinhallintaväline, jota
voidaan käyttää, kun ei ole tieteellistä varmuutta tietyn toiminnan tai toimen ihmisten
terveydelle tai ympäristölle mahdollisesti aiheuttamasta riskistä. Esimerkiksi kun
tuotteella epäillään olevan mahdollisia haitallisia vaikutuksia ja jos objektiivinen
tieteellinen arviointikaan ei poista epävarmuutta asiasta, voidaan antaa ohjeita tuotteen
jakelun lopettamiseksi tai sen poistamiseksi markkinoilta. Tällaisten toimien on oltava
syrjimättömiä ja oikeasuhteisia, ja niitä on tarkasteltava uudelleen, kun asiasta saadaan
uutta tieteellistä tietoa.
Aiheuttajaperiaate otettiin käyttöön ympäristövastuudirektiivillä, jonka tarkoituksena on
estää tai korjata ympäristövahinkoja, jotka aiheuttavat haittaa suojelluille lajeille tai
elinympäristöille, vesille ja maaperälle. Kun toiminnanharjoittajat harjoittavat tietynlaista
ammatillista toimintaa, kuten vaarallisten aineiden kuljetusta, tai toiminnanharjoittajien
toiminta aiheuttaa päästöjä vesiin, niiden on toteutettava ehkäiseviä toimenpiteitä,
jos on olemassa välittömän ympäristövahingon uhka. Jos vahinko on jo tapahtunut,
toiminnanharjoittajien on toteutettava tarvittavat toimenpiteet vahingon korjaamiseksi ja
vastattava kustannuksista. Direktiivin soveltamisalaa on laajennettu kolmesti siten, että
se kattaa nyt myös kaivannaisjätehuollon, geologisten varastointipaikkojen toiminnan
sekä avomeren öljyn- ja kaasunporaustoiminnan turvallisuuden.
Ympäristönäkökohtien sisällyttämisestä EU:n muihin politiikanaloihin on tullut
tärkeä osa unionin politiikkaa sen jälkeen, kun Eurooppa-neuvosto teki asiasta
aloitteen Cardiffissa vuonna 1998 pidetyssä kokouksessaan. Viime vuosina
ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen on edistynyt merkittävästi esimerkiksi
energiapolitiikan alalla. EU:n ilmasto- ja energiapaketteja on viety eteenpäin rinnakkain,
ja siirtymisestä kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen vuoteen 2050 mennessä on
laadittu suunnitelma.
Joulukuussa 2019 komissio esitteli Euroopan vihreän kehityksen ohjelman, jonka
tuella EU:n toimintapolitiikoilla pyritään tekemään Euroopasta maailman ensimmäinen
ilmastoneutraali maanosa.

PERUSLINJAUKSET

A. Ympäristöalan toimintaohjelmat
Vuodesta 1973 lähtien komissio on julkaissut monivuotisia ympäristöalan
toimintaohjelmia, joissa esitetään tulevia ympäristöpoliittisia säädösehdotuksia ja
tavoitteita. Toukokuussa 2022 tuli voimaan kahdeksas ympäristöohjelma, kun EU
sopi oikeudellisesti yhteisestä ympäristöpoliittisesta toimintaohjelmasta vuoden 2030
loppuun saakka.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fi
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX:32004L0035
https://ec.europa.eu/environment/strategy/environment-action-programme-2030_en


Faktatietoja Euroopan unionista - 2023 3
www.europarl.europa.eu/factsheets/fi

Siinä vahvistetaan EU:n sitoutuminen seitsemännen toimintaohjelman vuoteen 2050
ulottuvaan visioon, joka on hyvä elämä maapallon resurssien rajoissa.
Uudella ohjelmalla tuetaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ympäristö- ja
ilmastotavoitteita, ja se perustuu niihin. Se tarjoaa suotuisat edellytykset seuraavien
kuuden ensisijaisen tavoitteen saavuttamiselle:
— vuodelle 2030 asetetun kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteen

saavuttaminen ja ilmastoneutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2050 mennessä

— sopeutumiskyvyn parantaminen, palautumis- ja selviytymiskyvyn vahvistaminen
sekä haavoittuvuuden vähentäminen ilmastonmuutoksen edessä

— eteneminen kohti uusintavaa kasvumallia, pyrkiminen talouskasvuun, joka ei
edellytä resurssien käytön lisäämistä eikä aiheuta ympäristön pilaantumista, ja
kiertotalouteen siirtymisen nopeuttaminen

— pyrkimys saavuttaa saasteettomuustavoite, ilma, vesi ja maaperä mukaan lukien,
ja eurooppalaisten terveyden ja hyvinvoinnin suojeleminen

— luonnon monimuotoisuuden suojeleminen, säilyttäminen ja ennallistaminen sekä
luonnonpääoman, erityisesti ilman, veden, maaperän, metsien, makean veden,
kosteikkojen ja meren ekosysteemien, parantaminen

— tuotantoon ja kulutukseen liittyvien keskeisten ympäristö- ja ilmastopaineiden
vähentäminen erityisesti energian, teollisuuden kehittämisen, rakennusten,
infrastruktuurin, liikkumisen ja elintarvikejärjestelmän aloilla.

B. Horisontaaliset strategiat
EU esitti vuonna 2001 ensimmäisen kestävän kehityksen strategiansa,
jolla täydennettiin Lissabonin strategiaa ympäristöulottuvuudella. Vastauksena
Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa syyskuussa 2015 hyväksyttyyn
kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelmaan komissio julkaisi vuonna 2016
tiedonannon ”Seuraavat toimet Euroopan kestävän tulevaisuuden varmistamiseksi:
Kestävyyttä edistävät EU:n toimet”, jossa hahmotellaan, miten kestävän kehity
tavoitteet voidaan sisällyttää EU:n poliittisiin painopisteisiin.
Komissio julkaisi tammikuussa 2019 kestävän kehityksen tavoitteista pohdinta-
asiakirjan ”Kohti kestävää Eurooppaa vuoteen 2030 mennessä”. Siinä esitellään kolme
skenaariota tulevaisuutta varten. Euroopan parlamentti on antanut tukensa pisimmälle
menevälle skenaariolle. Sen mukaan kaikkia EU:n ja jäsenvaltioiden toimia ohjataan
määrittelemällä erityiset kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoa koskevat
tavoitteet, ehdottamalla käytännöllisiä ja aikaan sidottuja suoritteita vuodeksi 2030
ja ottamalla käyttöön mekanismi kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa
tapahtuneen edistymisen seuraamiseksi ja siitä raportoimiseksi.
Vuonna 2011 EU hyväksyi vuoteen 2020 ulottuvan biodiversiteettistrategiansa,
jossa esitetään YK:n biodiversiteettisopimuksen yhteydessä tehdyt sitoumukset.
Kyseessä on tärkein kansainvälinen biologista monimuotoisuutta käsittelevä
sopimus, ja EU on sen osapuoli. Edistääkseen keskusteluja vuoden 2020
jälkeisestä maailmanlaajuisesta biodiversiteettikehyksestä (vuoden 2022 YK:n
biodiversiteettikonferenssi (COP15)) komissio esitteli toukokuussa 2020 vuoteen 2030
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ulottuvan EU:n biodiversiteettistrategian, joka on kattava, kunnianhimoinen ja pitkän
aikavälin suunnitelma luonnon suojelemiseksi ja ekosysteemien tilan heikkenemisen
pysäyttämiseksi. Euroopan parlamentti hyväksyi strategian kesäkuussa 2021 ja esitti
lisäehdotuksia sen vahvistamiseksi.
Komissio esitteli toukokuussa 2020 Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä
Pellolta pöytään -strategiansa, jonka tavoitteena on tehdä elintarvikejärjestelmistä
oikeudenmukaisia, terveyttä edistäviä ja ympäristöä säästäviä. Euroopan parlamentti
kannatti laajalti strategian visiota ja tavoitteita lokakuussa 2021.
C. Kansainvälinen yhteistyö ympäristöasioissa
EU:lla on tärkeä rooli kansainvälisissä ympäristöneuvotteluissa. Se on sopimuspuolena
lukuisissa maailmanlaajuisissa sekä laajemmissa ja suppeammissa alueellisissa
ympäristösopimuksissa, jotka koskevat monia aihealueita, kuten ympäristönsuojelua
ja luonnon monimuotoisuutta, ilmastonmuutosta sekä rajat ylittävää ilman tai veden
pilaantumista. EU auttoi laatimaan useita merkittäviä kansainvälisiä sopimuksia,
jotka hyväksyttiin vuonna 2015 YK:n tasolla. Esimerkkinä voidaan mainita kestävän
kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030 (johon sisältyy 17 maailmanlaajuista
kestävän kehityksen tavoitetta ja 169 niihin liittyvää alatavoitetta), Pariisin
ilmastosopimus ja Sendain kehys katastrofiriskien vähentämiseksi. Unionista tuli
samana vuonna myös luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien
kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (CITES) sopimuspuoli.
D. Ympäristövaikutusten arviointi ja kansalaisten osallistuminen
Ympäristöön todennäköisesti merkittävästi vaikuttaville yksityisille tai julkisille
hankkeille, kuten moottoriteiden tai lentoasemien rakentamiselle, on tehtävä
ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Vastaavasti erilaisille julkisille suunnitelmille
ja ohjelmille (jotka koskevat esim. maankäyttöä, liikennettä, energiaa, jätettä tai
maataloutta) on tehtävä strateginen ympäristöarviointi (SYA). Ympäristönäkökohdat
otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa ja mahdolliset vaikutukset voidaan
näin ottaa huomioon ennen hankkeen hyväksymistä, jotta varmistetaan
ympäristönsuojelun korkea taso. Molemmissa tapauksissa kansalaisten kuuleminen
on olennaista. Menettely perustuu Århusin yleissopimukseen, joka on YK:n Euroopan
talouskomission (UNECE) puitteissa vuonna 2001 voimaantullut monenvälinen
ympäristösopimus ja jonka sopimuspuolia EU ja kaikki sen jäsenvaltiot ovat.
Siinä taataan kansalaisille kolme oikeutta: oikeus osallistua päätöksentekoon
ympäristöasioissa, oikeus saada viranomaisten hallussa olevaa ympäristötietoa
(esim. ympäristön tilasta tai sen vaikutuksista ihmisten terveyteen) ja oikeus
oikeussuojakeinoihin, jos kahta muuta oikeutta loukataan.
E. Täytäntöönpano, valvonta ja seuranta
EU:n ympäristöalan lainsäädäntöä on kehitetty 1970-luvulta lähtien. Nykyisin voimassa
on satoja direktiivejä, asetuksia ja päätöksiä. EU:n ympäristöpolitiikan tehokkuus
riippuu kuitenkin olennaisesti siitä, miten se pannaan täytäntöön kansallisella,
alueellisella ja paikallisella tasolla, ja puutteellinen soveltaminen ja valvonta on
edelleen merkittävä ongelma. Tärkeää on seuranta – sekä ympäristön tilan seuranta
että EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon seuranta.
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Jotta voidaan vaikuttaa jäsenvaltioiden välisiin suuriin eroihin säännösten
täytäntöönpanossa Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät vuonna 2001 (ei-
sitovia) vähimmäisvaatimuksia ympäristötarkastuksille. EU:n ympäristölainsäädännön
täytäntöönpanon tehostamiseksi jäsenvaltiot velvoitetaan säätämään tehokkaita,
oikeasuhteisia ja varoittavia rikosoikeudellisia seuraamuksia kaikkein vakavimmista
ympäristörikoksista. Tällaisia rikoksia ovat muun muassa aineiden laiton saattaminen
tai päästäminen ilmaan, maaperään tai veteen, luonnonvaraisten eläimien
ja kasvien laiton kauppaaminen, otsonikerrosta heikentävien aineiden laiton
kauppaaminen ja jätteen laiton kuljettaminen ja hävittäminen. Euroopan unionin verkko
ympäristölainsäädännön voimaansaattamiseksi ja täytäntöönpanemiseksi (IMPEL) on
EU:n jäsenvaltioiden, liittymisneuvotteluja käyvien maiden ja jäsenehdokasmaiden
sekä Norjan ympäristöviranomaisten kansainvälinen verkosto, jolla pyritään
tehostamaan täytäntöönpanoa luomalla päätöksentekijöiden, ympäristötarkastajien ja
täytäntöönpanosta vastaavien virkamiesten käyttöön foorumi, jolla he voivat vaihtaa
ajatuksia ja parhaita käytäntöjä.
Toukokuussa 2016 komissio esitteli ympäristöpolitiikan täytäntöönpanon arvioinnin,
uuden välineen, jonka avulla pyritään EU:n ympäristölainsäädännön kattavaan
täytäntöönpanoon. Sillä täydennetään komission ”toimivuustarkastusta” (sääntelyn
toimivuutta ja tuloksellisuutta koskeva ohjelma eli REFIT), jossa seurataan voimassa
olevan EU:n lainsäädännön velvoitteita tavoitteena yksinkertaistaa lainsäädäntöä ja
alentaa sen kustannuksia.
Vuonna 1990 Kööpenhaminaan perustettiin Euroopan ympäristökeskus (EYK). Sen
tarkoituksena on tukea ympäristöpolitiikan kehittämistä, toteuttamista ja arviointia
ja tiedottaa kansalaisille ympäristöasioista. Vuonna 2020 se julkaisi kuudennen
ympäristön tilaa koskevan kertomuksensa, jossa käsitellään Euroopan ympäristön tilaa
ja tulevaisuutta.
EU:lla on myös Euroopan maanseurantaohjelma (Copernicus), joka tarjoaa
satelliittihavaintoihin perustuvaa tietoa maasta, merestä ja ilmakehästä sekä
ilmastonmuutoksesta. Epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskeva eurooppalainen
rekisteri (eurooppalainen PRTR-rekisteri) kerää keskeisiä ympäristötietoja yli 30 000
teollisuuslaitoksesta EU:ssa.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Parlamentilla on tärkeä rooli EU:n ympäristöpolitiikan laatimisessa. Kahdeksannella
vaalikaudella se on käsitellyt muun muassa lainsäädäntöä, joka perustuu kiertotaloutta
koskevaan toimintasuunnitelmaan (jätteet, akut, romuajoneuvot, kaatopaikat jne.),
sekä ilmastonmuutokseen liittyviä aiheita (Pariisin sopimuksen ratifiointi, taakanjako,
EU:n ilmastonmuutossitoumuksiin liittyvää maankäyttöä, maankäytön muutoksia ja
metsätaloutta koskeva tilinpito, päästökauppajärjestelmän uudistaminen jne.).
Parlamentti on toistuvasti todennut, että on ensisijaista tehostaa
lainsäädännön täytäntöönpanoa. Päätöslauselmassaan ”Enemmän hyötyä irti
EU:n ympäristötoimenpiteistä: luottamuksen lisääminen parantamalla tietämystä ja
reagointia” se kritisoi sitä, ettei ympäristölainsäädäntöä ole pantu tyydyttävästi
täytäntöön jäsenvaltioissa, ja antoi useita suosituksia täytäntöönpanon tehostamiseksi,
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kuten parhaiden käytäntöjen vaihto jäsenvaltioiden sekä alue- ja paikallisviranomaisten
välillä. Euroopan parlamentti on yhdeksännellä vaalikaudella ollut keskeisessä
asemassa keskusteltaessa ehdotuksista, joita komissio on esittänyt osana Euroopan
vihreän kehityksen ohjelmaa. Se on sekä reagoinut ehdotuksiin että tuonut
esiin, millä alueilla se haluaa nähdä lisää tavoitteita ja toimia. Lokakuussa 2021
parlamentti hyväksyi jäsenvaltioiden kanssa neuvotellun muutetun Århusin asetuksen,
jolla laajennetaan tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä
oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa.

Christian Kurrer
12/2022
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