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YMPÄRISTÖLAINSÄÄDÄNNÖN TÄYTÄNTÖÖNPANO

YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN KOKOUS 1. JOULUKUUTA 2010

1. Biologinen monimuotoisuus (Sandrine Bélier)

Euroopan unionin biologista monimuotoisuutta koskevan vuoden 2010 tavoitteen 
epäonnistuttua EU on nyt Nagoyassa sitoutunut pysäyttämään biologisen monimuotoisuuden 
vähenemisen sen takaamiseksi, että ekosysteemit ovat vuoteen 2020 mennessä kestäviä ja 
tarjoavat yhä elintärkeitä palveluja. Natura 2000 on suojelualueiden verkostoineen tärkeä osa 
ratkaisua. Miten komissio aikoo estää luontotyyppi- ja lintudirektiivien rikkomukset ja 
varmistaa direktiivien täysimääräisen täytäntöönpanon? Mitä toimia komissio aikoo 
käynnistää taatakseen vaikutustenarvioinnin riittävät standardit ja valvoakseen
poikkeusmenettelyn oikeaa käyttöä luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 4 kohdan mukaisissa 
tilanteissa? Aikooko komissio myöntää riittävää rahoitusta Natura 2000 -alueiden hoitoa 
varten?

2. EU:n biopolttoainepolitiikan täytäntöönpano: biologisen monimuotoisuuden 
suojelu (Karin Kadenbach)

EU:n uusiutuvia energialähteitä koskevassa direktiivissä esitetään joukko kestävyyskriteerejä, 
jotka auttavat takaamaan, etteivät EU:n maatalousperäisen polttoaineen markkinat tuhoa 
biologisesti hyvin monimuotoisia alueita.

Erityisesti 17 artiklassa todetaan seuraavaa:

3. – – biopolttoaineita ja bionesteitä ei saa valmistaa raaka-aineesta, joka on hankittu 
biologiselta monimuotoisuudeltaan rikkaalta maalta eli maalta, jonka maankäyttöstatus on 
tammikuussa 2008 tai sen jälkeen ollut jokin seuraavista, riippumatta siitä, onko kyseisellä 
maalla edelleen tämä maankäyttöstatus:

(b) alue, joka on osoitettu: – – sellaisten harvinaisten, uhanalaisten tai erittäin uhanalaisten 
ekosysteemien tai lajien suojelemiseen, jotka on tunnustettu kansainvälisissä sopimuksissa tai 
jotka kuuluvat hallitustenvälisten järjestöjen tai Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton 
laatimiin luetteloihin, jos ne on tunnustettu 18 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

Direktiivistä sovittiin kaksi vuotta sitten. Se tuli voimaan kesäkuussa 2009, ja kriteerit on 
määrä panna käytännössä täytäntöön joulukuussa 2010.

Luottaako komissio siihen, ettei Euroopan autoihin pantavien maatalousperäisten 
polttoaineiden tuotanto tuhoa kriteerien mukaisia biologisesti hyvin monimuotoisia alueita? 
Jos ei, miten komissio takaa näiden sääntöjen noudattamisen? Esimerkiksi italialainen 
biopolttoaineiden tuottaja Nuove Iniziative Industriali (Srl) aikoo myydä maatalousperäisiä 
polttoaineita, joiden tuotanto tuhoaa Kenian Dakatcha Woodlands -aluetta. BirdLife 
International on nimittänyt Dakatcha Woodlandsin lintujen suojelun kannalta tärkeäksi 
alueeksi, ja unionin tuomioistuin on tunnustanut nimityksen. Dakatcha Woodlands on alue, 
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jota suojeltaisiin varmasti EU:ssa, sillä se sisältää kansainvälisen luonnonsuojeluliiton 
uhanalaisten lajien luetteloon kuuluvia lajeja.

3. Vesipolitiikan puitedirektiivi (Richard Seeber)

Vesipolitiikan puitedirektiivin (direktiivi 2000/60/EY) täytäntöönpano velvoittaa jäsenvaltiot 
laatimaan ja julkaisemaan vesipiirin hoitosuunnitelman. 

Mitkä jäsenvaltiot ovat julkaisseet vesipiirin hoitosuunnitelmansa ajoissa?
Kuinka monta vesipiirin hoitosuunnitelmaa on tähän mennessä julkaistu ja ovatko ne 
vesipolitiikan puitedirektiivin ohjeiden mukaisia?

4. Campanian jatkuva jätekriisi (Margrete Auken)

Unionin tuomioistuin totesi 4. maaliskuuta 2010, että Italia rikkoo EU:n lainsäädäntöä, sillä se 
ei ole perustanut Campaniaan riittävää käsittelylaitosten verkostoa, jolla voitaisiin taata 
yhdyskuntajätteiden käsittely ihmisten terveyttä vaarantamatta ja ympäristöä vahingoittamatta
(tuomio asiassa C-297/08). 

Italia ei ole kuitenkaan ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin tuomioistuimen tuomion 
noudattamiseksi. Euroopan komissio ilmoitti 23. lokakuuta 2010, että tämänhetkinen tilanne 
on hyvin lähellä vuoden 2007 kriisiä, jonka vuoksi Euroopan komissio joutui käynnistämään 
rikkomusmenettelyn Italian tasavaltaa vastaan1. 

Vaaralliset jätteet sekoitetaan kotitalousjätteisiin ja orgaanisiin jätteisiin ja/tai käsitellään 
yhdessä näiden kanssa, mikä rikkoo jätteitä koskevaa puitedirektiiviä ja 
kaatopaikkadirektiiviä. Terzignon kaatopaikka (sijaitsee kansallispuistossa ja UNESCOn 
maailmanperintökohteessa) rikkoo kaatopaikkadirektiivin vaatimuksia, muun muassa siksi, 
että se sijaitsee kansallispuistossa eikä noudata 11 artiklan mukaisia jätteen 
vastaanottomenettelyjä. Tästä huolimatta toimivaltaiset viranomaiset aikovat laajentaa 
kaatopaikkaa ja avata uuden kaatopaikan kansallispuiston alueelle. Vaikuttaakin siltä, että 
Italian toimivaltaiset viranomaiset suhtautuvat täysin välinpitämättömästi tuomioistuimen 
tuomioon. 

Kansalaiset vastustavat voimakkaasti tämänhetkistä tilannetta, sillä se heikentää heidän 
elinolosuhteitaan ympäristön runsaan saastumisen vuoksi ja osoittaa selvää kunnioituksen 
puutetta Euroopan unionin lainsäädäntöä ja toimielimiä kohtaan. 

Milloin komissio käynnistää 260 artiklan mukaisen menettelyn Italiaa vastaan rangaistusten 
antamiseksi, sillä se näyttää olevan ainoa tapa saada Italian viranomaiset noudattamaan 
tuomioistuimen päätöstä?

5. Suuri vaarallisen jätteen kaatopaikka Huelvan suoalueella (Satu Hassi)

                                               
1 Ympäristöasioista vastaavan komission jäsenen Janez Potočnikin lausunto Italian Campanian jätetilanteesta. 
Europa press release, 23. lokakuuta 2010.
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Etelä-Espanjassa kahden Atlanttiin laskevan joen yhtymäkohdassa sijaitsevassa Huelvan 
kaupungissa Fertibéria-yritys upottaa vuosittain 2,5 miljoonaa tonnia fosforikipsijätettä 
rannan suoalueelle. Jätteiden upottaminen jatkuu edelleen. Jätteissä on suuria pitoisuuksia 
raskasmetalleja, mikä tarkoittaa, että suohon on vuosien kuluessa upotettu yhteensä yli 
120 miljoonaa tonnia vaarallista jätettä. Jätteitä ei ole pakattu vesitiiviisti, joten raskasmetallit 
siirtyvät niistä jokiin ja sitä kautta mereen. 

Asiasta keskusteltiin komission kanssa ympäristövaliokunnan edellisessä lainsäädännön 
täytäntöönpanoa koskevassa kokouksessa helmikuussa 2009. Maaliskuussa 2009 komissio 
vastasi kirjallisesti antaneensa helmikuussa 2009 täydentävän virallisen ilmoituksen EU:n 
jätelainsäädännön huonosta soveltamisesta Huelvan suoalueelle upotetun teollisuusjätteen 
yhteydessä, sillä toimivaltaisten viranomaisten olisi pitänyt luokitella fosforikipsi jätteeksi 
eikä teollisuuden sivutuotteeksi. Sellaisena siihen sovelletaan jätteitä koskevaa 
puitedirektiiviä ja IPPC-direktiivin 19 artiklaan perustuvia kaatopaikkadirektiivin teknisiä 
vaatimuksia.

Jätteiden upottaminen rikkoo selvästi näitä oikeudellisia velvoitteita, ja Espanjan viranomaiset 
ovat antaneet luvan jatkaa upottamista tämän vuoden loppuun asti.

Miten pitkään komissio sietää Espanjan viranomaisten selvää välinpitämättömyyttä 
sovellettavaa lainsäädäntöä kohtaan? 

Onko komissio lähettänyt jo Espanjalle viimeisen kirjallisen huomautuksen ("perustellun 
lausunnon")? Jos on, milloin komissio päättää viedä asian unionin tuomioistuimeen? Jos ei, 
miksei?

Kun jätteiden upottaminen loppuu, ryhtyy komissio oikeustoimiin velvoittaakseen Espanjan 
viranomaiset takaamaan alueen kunnostamisen?

6. Euroopan unionin ympäristötarkastukset (Satu Hassi)

Vaikka Euroopan jätelainsäädäntö on ollut voimassa 35 vuotta, sen keskeisimpiä vaatimuksia 
rikotaan yhä merkittävästi useissa jäsenvaltioissa. Vuosikymmenten aikana Espanjan 
viranomaiset ovat antaneet upottaa miljoonia tonneja vaarallista jätettä Huelvan 
rantasuoalueelle, ja jätteitä upotetaan yhä luvalla, jossa ne luokitellaan virheellisesti 
sivutuotteiksi (katso Satu Hassin erillinen kysymys). Italian Campaniassa vaaralliset jätteet on 
tuomioistuimen tuomiosta huolimatta useiden vuosien ajan käsitelty yhdessä 
kotitalousjätteiden kanssa muun muassa kansallispuistossa (katso Satu Hassin erillinen 
kysymys). Unkarissa punaliejuvaraston sortuminen aiheutti 9 ihmisen kuoleman, vahingoitti 
130 ihmistä, tuhosi kaksi kylää ja saastutti maatalousmaan pitkäksi ajaksi. 

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä, jotka osoittavat, että unionin ympäristölainsäädännön, 
erityisesti jätelainsäädännön, keskeisten säännösten väärä soveltaminen ja jopa täydellinen 
halveksinta on yleistä monissa EU:n jäsenvaltioissa vielä vuonna 2010.

Unionin ympäristölainsäädännön oikean ja täysimääräisen soveltamisen asianmukaisilla 
tarkastuksilla voitaisiin estää monta tällaista hätätilannetta ja katastrofia. Vaikuttaa kuitenkin 
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siltä, että monilta jäsenvaltioilta puuttuu joko voimavaroja tai poliittista tahtoa asianmukaisten 
tarkastusten takaamiseen. 

Kuinka monta tällaista tapausta vielä tarvitaan, jotta komissio ottaa vahvemman kannan 
ympäristötarkastusten suhteen? Koska komissio aikoo ehdottaa ympäristölainsäädäntöä 
koskeville EU:n tarkastuksille oikeudellista kehystä, jolla varmistetaan, että tarkastukset 
tehdään koko EU:ssa tehokkaasti, riippumattomalla tavalla ja yhdenmukaisin ehdoin?

7. EU:n päästökauppajärjestelmän täytäntöönpano (Theodoros Skylakakis)

Euroopan unionin päästökauppajärjestelmä (EU ETS) on maailman suurin usean maan 
välinen ja monialainen kasvihuonekaasujen päästökauppajärjestelmä. Kun otetaan huomioon
a) sertifioitujen päästövähennysten (CER) väärinkäyttö EU:n päästökauppajärjestelmän 

markkinoilla, mikä johtaa eurooppalaisten kuluttajien rahojen törkeään 
väärinkäyttöön, koska HFC-23:a hävitetään 70 kertaa sen tosiasiallisia 
hävittämiskustannuksia kalliimmalla hinnalla, mikä synnyttää valtavia satunnaisia 
voittoja kouralliselle yrityksiä eri puolilla maailmaa

b) HFC-23-pitoisuuden kasvu ilmakehässä 
c) komission vireillä oleva ehdotus toimenpiteestä, jolla otetaan käyttöön 

teollisuuskaasuhankkeista saatavien hyvitysten käyttöä koskevia uusia laaturajoituksia 
vuoden 2012 jälkeisessä EU:n päästökauppajärjestelmässä ja vastaava 
vaikutustenarviointi

d) se, että jos Euroopan hiilidioksidin päästöoikeuksien markkinoilla havaitaan häiriöitä, 
kuten markkinoiden manipulointia, kilpailun puutetta tai kartelleja, EU:n toimielimissä 
ei ole yhtään viranomaista, joka vastaisi näiden häiriöiden valvonnasta ja tutkinnasta 
sekä häiriöihin ajoissa puuttumisesta, ja olemassa olevilla viranomaisilla ei ole 
käytössään välineitä markkinoiden sujuvuuden takaamiseksi,

aikooko komissio parantaa päästökauppajärjestelmää koskevan lainsäädännön 
täytäntöönpanoa (uusien markkinoiden sääntelyelimen perustamismahdollisuus mukaan 
luettuna) vuoden 2013 jälkeen välttääkseen tulevaisuudessa vastaavanlaiset tilanteet?

8. Muuntogeenisiä organismeja koskevan lainsäädännön täytäntöönpano (Bart 
Staes)

A. "Rinnakkaiseloa" koskeva lainsäädäntö: 
Komissio toteaa muuntogeenisten sekä tavanomaisten ja luonnonmukaisten viljelykasvien 
rinnakkaiselosta antamassaan kertomuksessa (huhtikuu 2009), että rinnakkaiseloa koskevaa 
erityislainsäädäntöä on annettu vain 15 jäsenvaltiossa. Onko määrä sittemmin noussut? 
Onko olemassa jäsenvaltioita, joissa viljellään muuntogeenisiä organismeja mutta joissa ei ole 
rinnakkaiseloa koskevaa lainsäädäntöä? Onko Espanja, jossa viljellään EU-valtioista 
prosenttimääräisesti eniten muuntogeenisiä organismeja, pannut tähän mennessä täytäntöön 
rinnakkaiseloa koskevaa lainsäädäntöä?
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Direktiivissä 2001/18 todetaan seuraavaa: "Suuret tai pienet määrät eläviä organismeja 
levitettyinä ympäristöön koetarkoituksessa tai kaupallisina tuotteina voivat lisääntyä 
ympäristössä ja ylittää maiden rajat ja siten vaikuttaa toisiin jäsenvaltioihin. Tällaisen 
levittämisen vaikutukset ympäristöön voivat olla peruuttamattomia" (johdanto-osan 
4 kappale). Lisäksi todetaan, että "on tarpeen varmistaa tämän direktiivin C osan nojalla 
sallittujen, tuotteina tai tuotteissa olevien geneettisesti muunnettujen organismien 
jäljitettävyys kaikissa markkinoille saattamisen vaiheissa" (johdanto-osan 42 kappale).
Samalla asetuksessa (EY) N:o 1829/2003 mainitaan useita kertoja kuluttajien ja 
maataloustuottajien oikeus tehdä tietoon perustuvia valintoja. Asiasta mainittiin myös 
joulukuun 2008 ympäristöneuvostossa, ja komission jäsen Dalli nosti sen esiin useissa 
geenimuunneltuja organismeja koskevissa puheissaan.
Komissio toteaa ohjeista kansallisten rinnakkaiselotoimenpiteiden kehittämiseksi 
muuntogeenisten organismien tahattoman esiintymisen välttämiseksi tavanomaisesti tai 
luonnonmukaisesti viljeltävien kasvien seassa heinäkuussa 2010 antamassaan suosituksessa, 
että "toimenpiteet, joiden avulla pyritään välttämään muuntogeenisten organismien tahaton 
esiintyminen tavanomaisen ja luonnonmukaisen tuotannon viljelykasvien seassa", olisi 
vahvistettava jäsenvaltioiden tasolla. Tämän perusteella kysyn seuraavaa: Miten komissio 
pyrkii parantamaan direktiivin 2001/18 täytäntöönpanoa? Aikooko komissio tehdä 
rinnakkaiselotoimenpiteiden kehittämisestä oikeudellisesti sitovaa?

B. Avoimuus: 
Voiko komissio kertoa, kuinka moni jäsenvaltio on direktiivin 2001/18 25 artiklan 4 kohdan 
ja unionin tuomioistuimen helmikuussa 2009 antaman tuomion (asia C-552/07) mukaisesti 
perustanut julkisen rekisterin, joka sisältää yksityiskohtaiset tiedot levitysalueista, ja 
mitkä jäsenvaltiot eivät ole perustaneet rekisteriä? Miten komissio aikoo korjata tilanteen?

C. Esiintyminen:
Komissio toteaa rinnakkaiselosta vuonna 2009 antamassaan kertomuksessa seuraavaa 
(luku 7.2): "Useimmat jäsenvaltiot ovat laatineet rinnakkaiselotoimenpiteet niin, että niiden 
avulla muuntogeenisten organismien merkintävaatimuksen raja, joka on 0,9 %, ei ylity 
elintarvikkeissa ja rehuissa." Samanaikaisesti asetuksessa (EY) N:o 1829/2003 määrätään, 
että muuntogeeniset elintarvikkeet on merkittävä, lukuun ottamatta elintarvikkeita, "jotka 
sisältävät muuntogeenisiä organismeja sisältäviä tai niistä koostuvia tai niistä valmistettuja 
aineksia sellaisessa suhteessa, joka on enintään 0,9 prosenttia elintarvikkeen kustakin 
ainesosasta tai elintarvikkeesta, jos se koostuu vain yhdestä ainesosasta, edellyttäen, että 
ainesten esiintyminen on satunnaista tai teknisesti mahdotonta välttää". 
Rinnakkaiselotoimenpiteet, joilla pyritään 0,9 prosentin osuuteen, johtavat ainesten 
tarkoitukselliseen esiintymiseen, jota ei voida enää pitää satunnaisena. 

Onko tilanne tähän mennessä parantunut jäsenvaltioissa? Onko komissio samaa mieltä siitä, 
että asetuksen (EY) N:o 1829/2003 vaatimusten täyttämiseksi rinnakkaiselotoimenpiteiden on 
tähdättävä esiintymisen välttämiseen?

9. REACH (Richard Seeber)

EU:n kemikaalien rekisteröinnin, arvioinnin, lupamenettelyiden ja rajoitusten (REACH, 
asetus (EY) N:o 1907/2006) keskitetyllä järjestelmällä pyritään muun muassa tunnistamaan ja 
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tarkastamaan suurinta huolta aiheuttavat kemikaalit ja korvaamaan ne mahdollisuuksien 
mukaan vähemmän vaarallisilla aineilla.

Mikä on asetuksen täytäntöönpanon tämänhetkinen tilanne? 
Pitääkö asetusta mahdollisesti tarkistaa ja jos pitää, missä aikataulussa?
Onko REACHin laajentaminen komission mielestä tarpeen?

10. Ympäristöohjelma (Richard Seeber)

Kuudes ympäristöohjelma tarkastelee laajasti ympäristöön liittyviä haasteita ja luo strategisen 
kehyksen komission ympäristöpolitiikalle vuoteen 2012 asti. Ohjelman neljä tärkeintä 
painopistealuetta ovat ilmastonmuutos, luonto ja biologinen monimuotoisuus, ympäristö ja 
terveys sekä luonnonvarat ja jätteet. 

Onko kuudennen ympäristöohjelman täytäntöönpano pysynyt aikataulussa ja missä määrin 
täytäntöönpano on toteutettu?

11. Rikkominen (Kriton Arsenis)

Rikkomusmenettelyllä on tärkeä tehtävä EU:n lainsäädännön asianmukaisen soveltamisen 
takaamisessa. Euroopan komissiota pyydetään vuosittain käsittelemään tuhansia valituksia ja 
rikkomustapauksia, ja menettely on usein monimutkainen ja pitkäkestoinen.  
Rikkomusmenettely saattaa kestää ensimmäisestä vaiheesta asian päättämiseen jopa useita 
vuosia ja vaatii paljon yhteistyötä jäsenvaltioilta ja komissiolta. 

Edellä esitetyn perusteella kysyn seuraavaa:

Pitäisikö jäsenvaltioiden tasolla ottaa käyttöön Euroopan komission koordinoima tehokas 
rikkomusten seulontamekanismi?

Pitäisikö käyttöön ottaa ennakkovaroitusjärjestelmä, jotta Euroopan komissio saisi tiedon 
EU:n lainsäädäntöä mahdollisesti rikkovista tulevista kansallisista laeista ja hallinnollisista 
päätöksistä ja pystyisi puuttumaan asiaan jo ennen EU:n lainsäädännön rikkomista? 

Vuosittaisten valitusten ja rikkomustapausten käsittelyyn tarvitaan EU:ssa paljon henkilöstöä. 
Miten suuren osuuden näistä tapauksista käsittelee Euroopan komission henkilöstö ja miten 
suuri osuus käsitellään ulkoistetusti?


