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1. Vetoomusvaliokunta käsitteli parlamentin kuudennen vaalikauden alun (2004) ja 
vuoden 2010 lopun välillä 114 vetoomusta, jotka liittyivät jätehuoltokysymyksiin. 
Kyseisenä ajanjaksona valiokunta teki neljä tiedonhankintamatkaa saadakseen ensi käden 
tietoja seuraavien alueiden tilanteesta: a) Fos-sur-Mer (Ranska), jossa viranomaiset olivat 
rakennuttamassa jätteenpolttolaitosta, jotta Euroopan vanhin ja suurin kaatopaikka 
voitaisiin sulkea, b) Path Head (Yhdistynyt kuningaskunta), jossa asukkaat olivat 
huolestuneita haitallisista terveysvaikutuksista, joita heidän asuinpaikkansa välittömässä 
läheisyydessä sijaitseva kaatopaikka voisi aiheuttaa suojatoimenpiteiden 
riittämättömyyden vuoksi, c) Huelva (Espanja), jossa huolenaiheena olivat 
teollisuusprosessin sivutuotteena kerääntyneiden suurten jätemäärien vaikutukset ja 
lopuksi d) Campania (Italia), jonka alueella on jo useiden vuosien ajan ollut 
yhdyskuntajätehuoltoon liittyviä ongelmia.

2. Ympäristöaiheiset vetoomukset ovat jatkuvasti olleet vetoomusten suurin ryhmä, johon 
jätteitä koskevat vetoomukset kuuluvat yhtenä tärkeänä alaryhmänä. Jätteenkäsittelyllä on 
välittömiä vaikutuksia ihmisiin kaikkialla Euroopassa. Vetoomuksia saadaankin 
edustavalta poikkileikkaukselta jäsenvaltioista. Vetoomusten suurin ryhmä oli 
yhdyskuntajätehuollon järjestämistä koskevat vetoomukset (42). Toiseksi suurimman 
ryhmän muodostivat uusien kaatopaikkojen perustamista ja olemassa olevien 
kaatopaikkojen hoitoa (37) ja kolmanneksi suurimman jätteenpolttolaitosten rakentamista 
ja toimintaa koskevat vetoomukset (17). Nämä aiheet ovat kuitenkin varsin usein 
sidoksissa toisiinsa, eikä vetoomusten luokittelu ole yksiselitteistä. 

3. Viranomaiset voidaan yleisen jätehuollon parantamiseksi velvoittaa laajentamaan 
nykyisiä tai avaamaan uusia kaatopaikkoja lyhyellä aikavälillä. Jätteitä voidaan 
lainmukaisesti hävittää (ja samalla tuottaa energiaa) myös perustamalla 
jätteenpolttolaitoksia. Niiden sijoituspaikkojen välittömässä läheisyydessä asuva väestö 
kuitenkin vastustaa niitä. 

4. Myrkyllisten jätteiden käsittelyä koskevia vetoomuksia esitettiin vain vähän (12). Tätä 
aihetta ei kuitenkaan voida pitää kokonaan erillään yhdyskuntajätteen käsittelystä, koska 
näiden kahden jäteluokan välisessä rajanvedossa saatetaan tehdä virheitä, jolloin vaarana 
on kaatopaikkojen kontaminoituminen.

5. EU:n tasolla näyttää vallitsevan yleinen yksimielisyys sopivimmasta lähestymistavasta 
jätehuoltoon. Sen mukaan on pyrittävä ensisijaisesti vähentämään jätteen määrää kaiken 
kaikkiaan ja erityisesti uudelleen käytettäväksi tai kierrätettäväksi kelpaamattoman 
jätteen määrää. Tavoitteena on jätehierarkia, jossa etusijalla ovat jätteen "hävittämisen" 
sijaan jätteen syntymisen ehkäiseminen, uudelleenkäyttö, kierrätys ja käyttö energian 
tuottamiseen. Tästä lähestymistavasta säädetään jätepuitedirektiivissä1, joka on 
vuonna 2006 annettua edeltävää direktiiviä2 tiukempi ja kehittyneempi. Jätepuitedirektiivi 
oli saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä joulukuuhun 2010 mennessä. On hyvin 
huolestuttavaa, että vain kuusi jäsenvaltiota noudatti määräaikaa. Euroopan komissio 
onkin ryhtynyt tehokkaisiin toimenpiteisiin varmistaakseen, että muut jäsenvaltiot 
aloittavat täytäntöönpanon pikaisesti.

                                               
1 2008/98/EY.
2 2006/12/EY.
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6. Jätteen käsittelystä on annettu kaksi direktiiviä: kaatopaikkadirektiivi1 ja 
jätteenpolttodirektiivi2. Lisäksi jätevirroista on annettu kahdeksan direktiiviä eli 
direktiivit puhdistamolietteestä3, paristoista ja akuista4, pakkauksista ja pakkausjätteistä5, 
kaivosjätteestä6, romuajoneuvoista7, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta8, 
polyklooratuista bifenyyleistä ja polyklooratuista terfenyyleistä9 sekä sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta10. 

7. Myös erilaiset ympäristövaikutusten arviointia ja julkista kuulemista koskevat direktiivit 
on otettava huomioon käsiteltäessä jätteistä esitettyjä vetoomuksia. Niitä ovat direktiivit, 
jotka on annettu tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten 
arvioinnista11, tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista12, 
ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta13 ja yleisön osallistumisesta tiettyjen ympäristöä 
koskevien suunnitelmien ja ohjelmien laatimiseen14. Vetoomusten sisällön perusteella 
tässä asiakirjassa keskitytään tutkimaan jätepuitedirektiivin, kaatopaikkadirektiivin ja 
jätteenpolttodirektiivin sekä ympäristövaikutusten arvioinnista ja julkisesta kuulemisesta 
annettujen direktiivien soveltamista.

Yleinen jätehuolto

8. Jätepuitedirektiivin keskeisenä tavoitteena on jäsenvaltioiden "velvoite käsitellä jätteet 
siten, ettei sillä ole kielteisiä vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen, 
jätehierarkian soveltamiseen rohkaiseminen sekä, aiheuttamisperiaatteen mukaisesti".

9. Uusimpien (vuoden 2009) Eurostat-tietojen mukaan yhdyskuntajätettä syntyy 
keskimäärin 513 kilogrammaa henkeä kohti vuodessa. Vauraus näyttää korreloivan 
tuotetun jätteen määrän kanssa, joskaan ei johdonmukaisesti. EU:ssa päätyy kaatopaikalle 
keskimäärin 38 prosenttia jätteestä. Tältä osin vauraimmilla mailla on selvästi parhaat 
tulokset (0–5 prosenttia seuraavissa maissa: BE, DK, DE, NL, AT, SE). Erityisesti uudet 
jäsenvaltiot ja eräät Välimeren rannikkovaltiot sijoittavat kuitenkin edelleen varsin suuren 
osan jätteestä kaatopaikalle. Esimerkiksi Bulgariassa osuus on 100 prosenttia! Maissa, 
joissa jätteiden kaatopaikkasijoituksen osuus on pieni, on kierrätyksen (24 prosenttia 
EU:ssa) ja jätteenpolton (20 prosenttia EU:ssa) osuus vastaavasti keskimääräistä 
suurempi. Saksa on kärkipäässä kierrätyksessä (48 prosenttia) ja Ruotsi jätteenpoltossa 
(49 prosenttia). 

                                               
1 1999/31/EY.
2 2000/76/EY.
3 75/439/ETY.
4 2006/66/EY.
5 94/62/EY.
6 2006/21/EY.
7 2000/53/EY.
8 2002/96/EY.
9 96/59/EY.
10 2002/95/EY.
11 85/337/ETY.
12 2001/42/EY.
13 2003/4/EY.
14 2003/35/EY.
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10. Komissio vahvistaa nämä tiedot seuraavasti: "Jäsenvaltioiden välillä lainsäädännön 
soveltamisessa ja täytäntöönpanossa olevien suurten erojen odotetaan pysyvän ennallaan, 
jollei EU:n tasolla toteuteta lisätoimenpiteitä jäsenvaltioiden tukemiseksi ja tasavertaisten 
toimintaedellytysten varmistamiseksi.... Painopisteessä on edelleen keräystä, kierrätystä
ja kaatopaikoille sijoittamisen vähentämistä koskevien EU:n tavoitteiden saavuttaminen, 
ja joidenkin jäsenvaltioiden on ponnisteltava voimakkaasti kyseisten EU:n tavoitteiden 
saavuttamiseksi."1

11. Tämä kuvastuu myös vetoomuksista siten, että eniten jätehuollon yleistä järjestämistä 
koskevia vetoomuksia tulee Italiasta, Kreikasta, Espanjasta ja Bulgariasta. Kansalaiset 
ovat huolissaan muun muassa kaduilla lojuvien keräämättömien jätteiden tai 
kaatopaikkojen hajuhaittojen aiheuttamista terveysriskeistä. He pelkäävät, että 
esimerkiksi jätteen epäasianmukainen väliaikainen tai loppusijoitus tai teollisuusjätteen 
laiton käsittely aiheuttaa pohjaveden ja ilman pilaantumista.

12. Näyttää siltä, että tilanne ei ole viranomaisten hallinnassa, kansalaiset eivät aina ole 
valmiita osallistumaan ratkaisujen etsimiseen, keskinäinen luottamus on heikentynyt ja 
edessä on ajautuminen avoimeen yhteenottoon ja toiminnan lamaantumiseen. "...tilanne 
on erityisen vaikea monista syistä: alueen suhteellisen suuri väestöntiheys (useita 
miljoonia asukkaita pienellä alueella), väestön vähäiset tiedot jätehuollosta ja tästä 
johtuvat ehdotettujen ratkaisujen yleiseen hyväksymiseen liittyvät ongelmat, keskipitkän 
ja pitkän aikavälin suunnitelmien viiveet jne. Komissio on yrittänyt korjata tilanteen sekä 
oikeustoimilla että rahoitusavulla. Se on myös pyrkinyt edistämään kiinteiden jätteiden 
huollon asianmukaisia tapoja..."2.

13. Esittelijä on huolissaan siitä, että lainsäädännössä vahvistettujen kierrätys- ja 
ennaltaehkäisytavoitteiden saavuttaminen edellyttää kansalaisyhteiskunnan aktiivista 
osallistumista, sidosryhmien entistä parempaa osallistumista ja yleisen tietoisuuden 
edistämistä. Kaikissa vetoomusvaliokunnan tiedonhankintamatkoista laadituissa 
raporteissa, jotka koskevat jätekysymyksiä, mainitaan kuitenkin, että kansalaisten ja 
viranomaisten välinen yhteydenpito on heikkoa tai puuttuu kokonaan. Tämä johtaa myös 
kansalaisten järjestämiin väkivaltaisiin mielenosoituksiin, joista kerrotaan lehdistössä.

Kaatopaikat

14. Yleisenä tavoitteena on poistaa kaatopaikkojen tarve kokonaan lähitulevaisuudessa. 
Menneisyyden painolastista on kuitenkin selviydyttävä, ja asianomaisten viranomaisten 
mukaan joudutaan toisinaan laajentamaan olemassa olevia tai perustamaan uusia 
kaatopaikkoja kriisitilanteiden ratkaisemiseksi lyhyellä aikavälillä. 
Kaatopaikkadirektiivissä vahvistetaan vaatimukset, jotka koskevat toimilupien 
myöntämistä sekä kaatopaikan toiminnan ja jälkihoidon aikana sovellettavia yhteisiä 
valvontamenettelyjä. Direktiivin säännöksiä ei sovelleta kaatopaikkoihin, jotka on 
suljettu ennen direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä. 

                                               
1 KOM(2011)0013 lopullinen.
2 CM814289.doc.
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15. Direktiivissä esitetyt vaatimukset koskevat sijaintia, vesien hallintaa ja suotoveden 
käsittelyä, maaperän ja vesien suojelua, kaasujen hallintaa, haittoja ja vaaroja sekä 
vakavuutta ja esteitä. Vetoomusvaliokunta on saanut useita vetoomuksia, jotka koskevat 
enintään 100 metrin päässä lähimmistä taloista sijaitsevia kaatopaikkoja ja joista 
esimerkkinä on Path Headiin (Yhdistyneeseen kuningaskuntaan) tehtyyn 
tiedonhankintamatkaan johtanut vetoomus. Näiden vetoomusten mukaan asukkaat 
kärsivät hajuhaitoista, lisääntyneestä ilman pilaantumisesta ja tuhoeläinten leviämisestä 
talojen läheisyydessä. Ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemista koskevien 
täsmällisten vaatimusten määrittelemiseen sovelletaan kuitenkin perussopimuksissa 
vahvistettua toissijaisuusperiaatetta.

16. Kaatopaikkoja koskevissa vetoomuksissa tuodaan usein esille pohjaveden mahdollista 
pilaantumista koskevia huolenaiheita. Taustalla on yleensä se, että vanhemmilta 
kaatopaikoilta voi puuttua tiivisteet, jotka estäisivät valumat pohjavettä johtaviin 
kerroksiin tai ne saattavat näyttää vaurioituneilta, jolloin kansalaiset epäilevät valumia.

17. Uusien kaatopaikkojen perustamishankkeissa riitautetaan usein niiden suunniteltuja 
sijoituspaikkoja, koska ne vetoomuksen esittäjien mielestä vahingoittavat ympäristöön 
liittyvistä tai kulttuurisista syistä suojeltavia alueita tai ne aiotaan perustaa geologisesti 
epävakaalle maaperälle ja liian lähelle pohjavesi- ja/tai juomavesivarantoja. Toisinaan on 
vaikeaa saada selville, ovatko tällaiset pelot objektiivisesti perusteltuja. Niitä voidaan 
myös käyttää hyväksi kampanjoissa, joilla vastustetaan viranomaisten ehdottamia 
suunniteltuja sijoituspaikkoja. 

18. Kansalaiset ilmaisevat huolenaiheensa usein julkisen kuulemismenettelyn ja 
ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä. Kansallisilta viranomaisilta on 
kaatopaikkadirektiivin mukaan saatava lupa kaatopaikkatoimintaan. 
Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on toteutettava, jos kaatopaikalla "todennäköisesti 
on merkittäviä ympäristövaikutuksia". Kaatopaikat kuuluvat direktiivin liitteen II 
soveltamisalaan, joten niihin sovelletaan jäsenvaltioiden vahvistamia raja-arvoja. Jos 
luvat ovat direktiivissä määriteltyjen parametrien mukaisia ja ympäristövaikutusten 
arviointi on tehty, komissiolla ei ole valtuuksia puuttua kansallisten viranomaisten 
tekemiin päätöksiin.

19. Kansalaisten on vaikea ymmärtää, että EU voi puuttua asiaan vasta sitten, kun koko 
menettely on päättynyt ja lupa on myönnetty. Kansalaisista tuntuu siltä, että EU voi 
ryhtyä toimiin "vasta sitten, kun vahinko on jo tapahtunut". Oikeustoimet voidaan 
kuitenkin käynnistää vasta, kun jäsenvaltio on hyväksynyt hankkeen.

Jätteenpolttolaitokset

20. Jätteenpolttolaitosten perustamista koskevia lupia vastustetaan samalla tavalla kuin 
kaatopaikkalupia. Tässä yhteydessä kansalaiset pelkäävät pääasiassa ilman pilaantumista 
sekä kansanterveydelle ja/tai ympäristönsuojelualueille aiheutuvia haittoja. 

21. On otettava huomioon, että jätteenpolttolaitosten päästöt ovat vähentyneet huomattavasti 
uuden teknologian ansiosta. Paikalliset asukkaat näyttävät hyväksyvän jätteenpolton 
tavallista paremmin etenkin niissä jäsenvaltioissa, joissa jätteenpolton osuus on suuri. 
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Hyväksymistä saattaa edesauttaa se, että jätteenpolttolaitokset tuottavat lämpöä tai 
sähköä.

22. Tähän sovelletaan samoja periaatteita kuin kaatopaikkojen perustamiseen: perustamislupa 
myönnetään jätteenpolttodirektiivin ja YVA:n mukaisesti, ja sen myöntämisestä vastaavat 
kansalliset viranomaiset. 

23. Viranomaiset valitsevat jätteenpolttolaitosten perustamiseen usein alueita, joilla ilman 
saasteiden pitoisuudet ovat jo ennestään suuret, koska he ajattelevat, ettei pilaantumisen 
lisääminen enää haittaa, kun vahinko on jo tapahtunut. Metaanintuoton tutkiminen 
vaihtoehtoisena tapana käsitellä jätteitä ja tuottaa energiaa jää usein huomiotta.

Komission kertomus jätteiden syntymisen ehkäisemisen ja kierrätyksen 
teemakohtaisesta strategiasta1

24. Komissio julkaisi helmikuussa 2011 kertomuksen, jossa tarkastellaan edistymistä 
ensimmäisen jätestrategia-asiakirjan2 tavoitteiden saavuttamisessa. Lisäksi kertomus 
tukee kuudennen ympäristöä koskevan toimintaohjelman3 arviointia. 

25. Komissio on vuodesta 2005 alkaen lisännyt toimia, joilla tuetaan EU:n jätelainsäädännön 
parempaa soveltamista ja täytäntöönpanoa kansallisella tasolla, muun muassa 
myöntämällä 4,1 miljardia euroa tukea vuosina 2005 ja 2006. Siitä huolimatta 
vuoden 2009 lopussa todettiin, että ympäristöä koskevista rikkomistapauksista 
20 prosenttia liittyi jätteisiin.

26. Komission strategiassa on keskeistä elinkaariajattelu, jossa tuotetta tarkastellaan raaka-
aineiden hankinnasta tuotteen lopulliseen hävittämiseen asti. Jätehierarkiassa suositaan 
jätteen syntymisen ehkäisemistä. Sen jälkeen tulevat uudelleenkäyttö, kierrätys, 
hyödyntäminen ja viimeisenä jätteiden hävitys. Lainsäädäntöä on yksinkertaistettu: 
esimerkiksi vaarallisia jätteitä koskeva direktiivi ja jäteöljydirektiivi on sisällytetty 
jätepuitedirektiiviin ja kansallisia jätehuoltosuunnitelmia koskevia vaatimuksia on 
kevennetty.

27. Kierrätyspolitiikkaa kehitetään edelleen EU:n tasolla. Jätepuitedirektiivissä otettiin 
käyttöön yhdyskuntajätteelle 50 prosentin kierrätystavoite, joka on täytettävä 
vuoteen 2020 mennessä. Biojätehuollossa on vielä parantamisen varaa EU:ssa4. Tekeillä 
on tutkimus, jossa analysoidaan biojätteen keräystä ja/tai kierrätystä koskevia tavoitteita. 
Usein jää vaille huomiota se tärkeä seikka, että jätteiden kierrätysalalla voidaan luoda 
jopa puoli miljoonaa työpaikkaa.

28. Kertomuksessa todetaan, että myönteisistä suuntauksista huolimatta on vielä 
huomattavasti parantamisen varaa. Painopiste on ensinnäkin voimassa olevan EU:n 
jätelainsäädännön asianmukaisessa soveltamisessa ja täytäntöönpanossa. Jäsenvaltioiden 

                                               
1 KOM(2011)0013 lopullinen.
2 KOM(2005)0666.
3 Päätös N:o 1600/2002/EY.
4 KOM(2010) 0235.
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väliset huomattavat erot on poistettava tasavertaisten toimintaedellytysten 
varmistamiseksi. Komissio ehdottaa tukitoimenpiteitä mutta odottaa jälkeen jääneiltä 
jäsenvaltioilta tehokkaita toimia. Tämä ei ole mahdollista ilman kansalaisyhteiskunnan ja 
muiden sidosryhmien täysipainoista osallistumista ja yleisön tietoisuuden merkittävää 
parantamista.

29. Vuoden 2011 jälkipuoliskolla julkaistavan EU:n ympäristölainsäädännön ja -politiikan 
täytäntöönpanoa koskevan komission tiedonannon laatimisen yhteydessä korostunee 
EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoa tukevien hallintorakenteiden merkitys. 
Komissio katsoo tehtäväkseen helpottaa kokemusten ja hyvien käytänteiden vaihtoa 
täytäntöönpanoon osallistuvien toimijoiden välillä. Tuomarit ovat perustaneet 
yhteistyöverkoston. Muut tahot, kuten valtiotasoa alempien hallintotasojen lainsäätäjät 
sekä tarkastus- ja valvontatehtäviä suorittavat tai investointipäätösten tekemiseen 
osallistuvat tahot voisivat hyötyä edellä mainituista järjestelyistä.

Jätelainsäädännön täytäntöönpanovirasto

30. Komissio teetti osana toimenpidepakettia EU:n jätelainsäädännön täytäntöönpanon 
tehostamiseksi toteutettavuustutkimuksen1. Siinä selvitettiin, mitä hyötyjä saataisiin 
virastosta, joka tukisi jäsenvaltioita niiden pyrkimyksissä soveltaa EU:n 
jätelainsäädäntöä, ja miten suuret kustannukset siitä aiheutuisi.

31. Tutkimuksessa tuli esille seuraavia ongelmia:
• Monilla jäsenvaltioilla ei ole riittävästi valmiuksia toteuttaa jätelainsäädännön 

asiamukaisen täytäntöönpanon edellyttämiä tarkastuksia, valvontaa ja muita toimia.
• Täytäntöönpanon tehokkuutta heikentävät organisaatioon liittyvät ongelmat, kuten 

jäteasioista vastaavien kansallisten ja alueellisten elinten välisen koordinoinnin 
puutteellisuus.

• EU:n jätelainsäädännön täytäntöönpanoa ei osassa jäsenvaltioita pidetä tärkeänä, 
minkä vuoksi siihen ei osoiteta riittävästi resursseja.

• Jätehuoltosuunnitelmien ja -ohjelmien laatimiseen tarvittavia teknisiä valmiuksia ei 
ole riittävästi.

32. Tutkimuksessa todetaan edelleen, että seurauksena ovat huomattavat puutteet 
lainsäädännön täytäntöönpanossa, laiton jätteiden kaato mereen tai siirto sekä suuri määrä 
kansalaisten tekemiä valituksia ja unionin tuomioistuimessa käsiteltäviä 
rikkomistapauksia. Niiden vuoksi ei ole voitu täysipainoisesti toteuttaa EU:n 
jätelainsäädännön yleisenä tavoitteena olevaa kansanterveyden ja ympäristön suojelua.

33. Nykytilanteessa ei ole tarpeeksi valtuuksia eikä resursseja puuttua perimmäisiin 
ongelmiin EU:n tasolla. EU:n jätekriisin voittamiseksi ehdotetaan seuraavia konkreettisia 
toimenpiteitä:
• paikalla tehtävät tarkastukset, valvonta ja täytäntöönpanotoimet
• tietojenvaihdon, tiedonkeruun ja neuvonnan parantaminen
• jäsenvaltioiden jätealan virkamiesten suora koulutus ja kouluttajille annettava koulutus 

                                               
1 Study on the feasibility on the establishment of a Waste Implementation Agency, revised final report, 
7.12.2009.
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• osaamis- ja asiantuntijakeskuksen perustaminen.

34. Toimielimiin liittyvinä vaihtoehtoina suositellaan resurssien vahvistamista komissiossa 
(ympäristöasioiden pääosastossa), Euroopan ympäristökeskuksessa ja Eurostatissa. 
Lisäksi ehdotetaan EU:n jäteviraston perustamista keskipitkällä aikavälillä.

Alustavat päätelmät

35. EU:n lainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavat ensisijaisesti jäsenvaltiot kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla. Kansalaiset katsovat usein EU:n olevan vastuussa, 
mutta EU:lla ei ole keinoja panna täytäntöön hyväksymäänsä lainsäädäntöä. Toimielinten 
ja yleensäkin "Euroopan" uskottavuus joutuu näin vaakalaudalle. Jäsenvaltiot näyttävät 
olevan tyytyväisiä omaan toimintaansa ja jättävän kansalaisten kannalta tärkeän 
kysymyksen lapsipuolen asemaan. Jätteisiin liittyvät kysymykset eivät ole poliittisesti 
kiinnostavia.

36. Jätehuollon infrastruktuurin nykyaikaistamiseen tarvitaan mittavia investointeja. Mitään 
ei saada aikaan, ellei jätehuoltoon myönnetä lisää varoja. Tähän tarkoitukseen voitaisiin 
varata esimerkiksi osa koheesiorahaston määrärahoista tai jostain muusta Euroopan 
investointipankin suorasta tuesta.

37. EU:n rahoitettaviksi hyväksyttyihin hankkeisiin olisi sovellettava tiukkoja ehtoja. Niiden 
olisi oltava EU:n lainsäädännön ja vaatimusten, kuten jätehuoltohierarkian ja 
kierrätystavoitteiden mukaisia. Täytäntöönpanoa koskevien vaatimusten täyttymistä olisi 
valvottava tarkasti ja menot olisi tarkastettava.

38. Jätepuitedirektiivissä vahvistettu ympäristönsuojelun taso on kunnianhimoinen. 
Jätelainsäädännön täytäntöönpano merkitsee mittavaa haastetta jäsenvaltioille, mikä 
näkyy Eurostatin hiljattain julkaisemista tilastoista sekä siitä, että monet jäsenvaltiot eivät 
ole saattaneet jätepuitedirektiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöään määräajan puitteissa.

39. Tarkastus- ja täytäntöönpanovalmiuksia on parannettava sekä jäsenvaltioiden että EU:n 
tasolla. Komissiolle olisi annettava resurssit, joita se tarvitsee voidakseen tehokkaasti 
täyttää tehtävänsä perussopimusten valvojana. Komission on jätehuollon alalla 
keskityttävä erityisesti järjestelmään liittyviin ja rakenteellisiin täytäntöönpanovajeisiin, 
joita ovat muun muassa riittävien jätehuoltolaitosten verkostojen puuttuminen, liiallinen 
kaatopaikkasijoituksen osuus ja vähäiset kierrätysmäärät. Myös Euroopan 
ympäristökeskuksella voisi olla tärkeä rooli esimerkiksi sen arvioinnissa, ovatko 
jäsenvaltioiden jätehuoltosuunnitelmat EU:n lainsäädännön mukaisia.

40. Jätehuollon puutteellisuudesta kärsivien kansalaisten kanssa on kehitettävä vuoropuhelua, 
ja kansalaisten on saatava tietoja. Käytössä on oltava myös tehokkaita hallinnollisia ja 
oikeudellisia muutoksenhakumenettelyjä. Vetoomuksen esittäjiä olisi kannustettava 
käyttämään näitä menettelyjä täysipainoisesti, mikä saattaa olla tehokkaampaa ja 
tarkoituksenmukaisempaa kuin EU:n tason toimenpiteet etenkin, kun on kyse yksittäisistä 
laitoksista.

41. Tiivistämällä jäsenvaltioiden viranomaisten ja vetoomusvaliokunnan välistä yhteistyötä 
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voidaan saada aikaan hyviä tuloksia. Kansallisten viranomaisten harkintavalta jätehuollon 
sijoittamiseen liittyvissä päätöksissä tunnustetaan. Jos vetoomuksen esittäjien huolet ovat 
oikeutettuja, vuoropuhelun helpottaminen voi johtaa tehokkaisiin korjaustoimiin kaikkien 
asianomaisten osapuolten eduksi ilman tarpeetonta viivytystä. 


