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YMPÄRISTÖLAINSÄÄDÄNNÖN TÄYTÄNTÖÖNPANO

YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN KOKOUS 24. TAMMIKUUTA 2011

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 vuonna 2020 kestäviä ja tarjoavat yhä 
elintärkeitä palveluja. Natura 2000 on suojelualueiden verkostoineen tärkeä osa ratkaisua. 
Miten komissio aikoo estää luontotyyppi- ja lintudirektiivien rikkomisen 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 riittävästi rahoitusta Natura 2000 -alueiden hoitoa varten?

2. Luontotyyppidirektiivin soveltamatta jättäminen (Chris Davies)

Komissio on tähän mennessä tehnyt kolme valitusta ja lähettänyt neljä virallista ilmoitusta 
Bulgarian hallitukselle, koska tämä ei ole osoittanut lintudirektiivin mukaisia lukumäärältään 
ja kooltaan sopivia erityisiä suojelualueita ja koska alueita, joita pitäisi lintu- ja 
luontotyyppidirektiivien mukaan suojella, tuhotaan maassa jatkuvasti.
Bulgarian hallituksen vastaus on ollut surkea. Se ei ole vieläkään osoittanut kaikkia Natura 
2000 -alueita eikä estänyt monien alueiden tuhoamista.
Bulgariassa Mustanmeren rannikolla sijaitsevan Kaliakran niemimaan vaurioituminen 
vaikuttaa haitallisesti muuttaviin haikaroihin, joille niemimaa on tärkeä levähtämisalue. 
Kaliakra on myös osa maailmanlaajuisesti uhanalaisen punakaulahanhen ainoaa 
talvehtimisaluetta koko maailmassa.

a) Miksei komissio ole tehnyt valituksista perusteltua lausuntoa ja koska se aikoo tämän 
tehdä?

b) Miten komissio aikoo varmistaa, että Kaliakran niemimaa nimetään 
kokonaisuudessaan erityissuojelualueeksi, sillä lähistöllä ei ole muuta sopivaa 
elinympäristöä, joka tasapainottaisi vahinkoa?

c) Miten komissio aikoo varmistaa näiden alueiden palauttamisen ennalleen?

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

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. 
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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?

4. 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 ja 
130 ihmisen loukkaantumisen, 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 oikeaa ja täysimääräistä soveltamista koskevilla 
asianmukaisilla tarkastuksilla voitaisiin estää monta tällaista hätätilannetta ja katastrofia. 
Vaikuttaa kuitenkin siltä, että monilta jäsenvaltioilta puuttuu joko voimavaroja tai poliittista 
tahtoa asianmukaisten tarkastusten takaamiseen. 

Kuinka monta tällaista tapausta vielä tarvitaan, jotta komissio ottaa tiukemman 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?
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5. 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?

6. 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 
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?

7. Rikkominen (Kriton Arsenis)

Rikkomusmenettelyllä on tärkeä tehtävä EU:n lainsäädännön asianmukaisen soveltamisen 
takaamisessa. Euroopan komissiota pyydetään vuosittain käsittelemään tuhansia valituksia ja 
rikkomustapau k s i a ,  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. 
Kuinka suuren osuuden näistä tapauksista käsittelee Euroopan komission henkilöstö ja kuinka 
suuri osuus käsitellään ulkoistetusti?


