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EUROOPAN YMPÄRISTÖLAINSÄÄDÄNNÖN TÄYTÄNTÖÖNPANO

KYSYMYKSIÄ KOMISSIOLLE 21. HUHTIKUUTA 2005 JÄRJESTETTÄVÄSSÄ 
YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN KOKOUKSESSA KÄYTÄVÄÄ KESKUSTELUA VARTEN

YLEISET KYSYMYKSET

DIREKTIIVIEN TÄYTÄNTÖÖNPANO - HORISONTAALINEN

1. Lintuja ja luontotyyppejä koskevien direktiivien täytäntöönpano (Satu Hassi) 

Lintuja ja luontotyyppejä koskevat direktiivit ovat eurooppalaisen luonnonvaraisen kasviston ja 
eläimistön tärkeä suojeluväline. Näiden direktiivien täysimittainen täytäntöönpano on 
ensiarvoisen tärkeää sen varmistamiseksi, että EU:n asettama tavoite biologisen 
monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämiseksi vuoteen 2010 mennessä voidaan saavuttaa. 
Useat jäsenvaltiot ovat yhä jäljessä kyseisten direktiivien asianmukaisessa täytäntöönpanossa 
esim. erityisten suojelualueiden luokittelussa lintudirektiivin yhteydessä tai 6 artiklan riittävässä 
soveltamisessa luontotyyppidirektiivin yhteydessä (Natura 2000 -alueiden suojelu). Uskooko 
komissio pystyvänsä varmistamaan, että jäsenvaltiot panevat kyseiset direktiivit täytäntöön 
asianmukaisesti ja määräaikoja noudattaen luontotyyppidirektiivin liitteessä II ja 
lintudirektiivissä ilmoitettujen lajien suojelu mukaan lukien? Mihin toimiin komissio ryhtyy 
kyseisten direktiivien asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi?

2. Ranskan merentakaiset maat: rakennerahastot ja biologisen monimuotoisuuden 
suojeleminen (Marie Anne Isler Beguin)

Ranskan merentakaisissa departementeissa biologinen monimuotoisuus on laajempaa kuin koko 
EU:n alueella yhteensä (8 maailmanlaajuisesti uhanalaista lintulajia, joista neljää tavataan vain 
Réunionissa ja yhtä Martiniquessa. Ranskan Guayanassa sijaitsee yksi viimeisistä 
koskemattomista ja laajoista sademetsäalueista, jossa on 700 lintulajia enemmän kuin kaikissa 
EU:n 25 maassa yhteensä. Tämä luku vastaa koko läntisen palearktisen alueen lajien 
lukumäärää, (BirdLife International (2004) Birds in the European Union: a status assessment, 
sivu 23). Kyseiset departementit saavat huomattavaa tukea EU:n rakennerahastoista. Lintuja ja 
luontotyyppejä koskevat direktiivit eivät kuitenkaan koske näitä alueita.

Kuinka Euroopan komissio varmistaa sen, että rakennerahastoista rahoitettava toiminta ei 
vahingoita tärkeitä luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön alueita Ranskan merentakaisissa 
departementeissa? Koska vain 0,6 prosenttia tälle alueelle suunnatuista rakennerahaston varoista 
(esim. Réunion, Guadeloupe) myönnetään ympäristötoimiin, aikooko komissio varmistaa, että 
lisävaroja myönnetään sellaisille toimille, joiden avulla pyritään saavuttamaan EU:n kestävän 
kehityksen strategian tavoitteet ja erityisesti vuoteen 2010 mennessä asetettu tavoite biologisen 
monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämiseksi. 
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3. Direktiivi ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi 
(IPPC), 1996 (John Bowis)

On huomionarvoista, että komissio on laatinut kesäkuussa 2004 perusteellisen kertomuksen, joka 
koskee analyysia jäsenvaltioiden IPPC-direktiivin (EU-15) ensimmäisistä 
täytäntöönpanoraporteista. Minkälaisiin toimiin komissio aikoo ryhtyä, jotta varmistetaan, että 
kaikilla jäsenvaltioilla on selkeät menettelytavat lupaedellytysten päivittämiseksi ja ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämistä koskevan neuvoston direktiivin 
yhtenäistä täytäntöönpanoa varten? Onko komissio laatinut oppaan, jossa selvennetään 
"laitoksen” ja liitteen I (erityisesti "tuotantokapasiteetin") määritelmää ja selvennetään direktiivin 
soveltamista kunnallisiin jätevedenkäsittelylaitoksiin, sekä käytännön ohjeet, joissa annetaan 
energiatehokkuuden vaatimusten selkeä määritelmä, kuten pyydetään parlamentin mietinnössä 
IPPC-direktiivin täytäntöönpanon edistymisestä: 2003/2125(INI)

4. Ilmanlaatua koskevan direktiivin 1999/30/EY täytäntöönpano (Johannes Blokland)

Direktiivin 1999/30/EY mukaisesti jäsenvaltioilla on aikaa 1. tammikuuta 2005 saakka ryhtyä 
osittain noudattamaan direktiivissä ilmoitettuja ilmanlaadun vaatimuksia. Tammikuun 1. 
päivästä 2010 lähtien direktiivin vaatimuksia on noudatettava kokonaisuudessaan. Alankomaissa 
kyseisen direktiivin tulkinta on johtanut siihen, että tuomioistuimissa on kielletty lukuisten 
hankkeiden (tiehankkeet, teollisuusalueet jne.) toteuttaminen. Tämä johtuu siitä, että kyseisissä 
hankkeissa ei ole otettu huomioon sitä, että kyseisten alueiden ilmanlaatu ei vastaisi 1. 
tammikuuta 2005 tai 1. tammikuuta 2010 sovellettavia tasoja. Näin meneteltiin siitä huolimatta, 
että vuoteen 2010 on edelleen useita vuosia aikaa ja että typpidioksidi-, rikkidioksidi ja 
leijuhiukkaspäästöjen vähentämiseksi käytettäviä menetelmiä ei ole vielä kokonaan kehitetty.

Voiko komissio ilmoittaa, tulkitsevatko muut jäsenvaltiot direktiiviä yhtä tiukasti, vai koskeeko 
edellä mainittu tilanne erityisesti direktiivin täytäntöönpanoa Alankomaissa?
Katsooko komissio, että jäsenvaltioilla on tarvittavat keinot direktiivin täytäntöönpanon 
varmistamiseksi myös tiheään asutuilla alueilla, ja aikooko se ryhtyä muihin toimiin esim. 
määräämällä tiukemmat standardit ajoneuvojen päästöjä varten, minkä avulla olisi helpompi 
noudattaa direktiivin vaatimuksia?

5. Ilmanlaatua koskevien direktiivien täytäntöönpano (Richard Seeber)

Ilmanlaatua ylläpitävien tai parantavien direktiivien, erityisesti direktiivin 1999/30/EY 
täytäntöönpano vaatii joissakin tapauksissa toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi. Miten 
ilmanlaatua koskevan EU:n lainsäädännön toimeenpanossa on edistytty jäsenvaltioissa? Miten 
komissio aikoo suhtautua direktiivin täytäntöönpanoon silloin, kun jäsenvaltiot soveltavat 
tulevaisuudessa menetelmiä päästöjen vähentämiseksi ilmanlaadun direktiivin täytäntöönpanon 
yhteydessä, ja sillä on vaikutuksia esim. raskaisiin tavarankuljetusajoneuvoihin? Kuinka 
komissio aikoo toimia ympäristönsuojelutavoitteiden (puhdas ilma) ja sisämarkkinoiden 
tavoitteiden (kuljetusyritysten vapaa liikkuvuus) ristiriidan suhteen?
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DIREKTIIVIEN TÄYTÄNTÖÖNPANO - ERITYISTAPAUKSET

6. Direktiivin 85/337/EY täytäntöönpano (tiettyjen ympäristöhankkeiden vaikutusten 
arviointi) (Guido Sacconi)

Heinäkuussa 2004 Italian hallitus vastaanotti perustellun lausunnon, joka koski 
ympäristövaikutusten arviointiin liittyvää lainsäädäntöä. Asiakirjassa viitattiin strategiseen 
infrastruktuuriin ja kansallisen mielenkiinnon kohteena oleviin kasveihin. Kyseisessä 
italialaisessa laissa (443/2001) itse asiassa säädetään ympäristövaikutusten arviointia koskevasta 
menettelystä, joka poikkeaa standardimenettelystä siten, että se kattaa toteutettavia töitä koskevat 
alustavat suunnitelmat lopullisten suunnitelmien sijaan. Siinä tapauksessa, että lopullinen 
suunnitelma eroaa merkittävästi alustavasta suunnitelmasta, ympäristöministeriö voi päättää 
lykätä ympäristövaikutussuunnitelmaa ja sen julkaisemista. Tämä menettely rikkoo 
ympäristövaikutusdirektiiviä, koska siinä päätösvalta perusteellisen 
ympäristövaikutusmenettelyn pyytämisestä jää ympäristöministeriölle, jos lopullinen 
suunnitelma eroaa alkuperäisestä suunnitelmasta. Koska ministeriö voi myöntää erivapauden 
perusteellisen arvioinnin laatimisesta, hankkeisiin voidaan tehdä merkittäviä muutoksia ilman 
ympäristövaikutusten arviointia.

Tämän lisäksi Italian hallitus hyväksyi 1. elokuuta 2003 Messinan salmen ylittävän sillan 
alustavat suunnitelmat lain 443/2001 perusteella, ja tästä hankkeesta on tullut yksi Euroopan 
laajuisen liikenneverkon ensisijaisista hankkeista.

Mihin toimiin Italian hallitus on ryhtynyt perustellun lausunnon noudattamiseksi, ja kuinka 
komissio aikoo asiassa edetä?

Mitä komissio aikoo tehdä sen varmistamiseksi, että Messinan salmen ylittävä lopullinen 
siltahanke noudattaa täysin yhteisön ympäristövaikutusten arvioinnin sääntöjä?

7. Kansallinen jakosuunnitelma kasvihuonekaasujen päästöoikeuksia varten (Alfonso 
Andria)

Heinäkuussa 2004 komissio lähetti Italian hallitukselle perustellun lausunnon, jossa vaadittiin 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamista koskevan direktiivin 
(2003/87) täytäntöönpanoa. Direktiivi olisi pitänyt saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä 
31. joulukuuta 2003 mennessä. Italia ei myöskään noudattanut vaatimusta, joka koskee kotimaisille 
yrityksille jaettavien kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien määrää koskevan kansallisen 
suunnitelman esittämistä 31. maaliskuuta 2004 mennessä, jotta yritykset pystyisivät osallistumaan 
yhteisön päästökauppajärjestelmään. Komissio on myös tämän sääntöjen rikkomisen vuoksi 
lähettänyt Italian hallitukselle virallisen huomautuksen.

Kyseistä direktiiviä ei edelleenkään ole siirretty osaksi kansallista lainsäädäntöä, ja vaikka 
kasvihuonekaasujen päästökiintiöiden kansallinen jakosuunnitelma on ilmoitettu, komissio ei ole 
vielä hyväksynyt sitä.
Mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä, jotta Italian hallitus panee täytäntöön kyseisen direktiivin?

Miksi Italian kansallista jakosuunnitelmaa ei ole vielä hyväksytty, ja mihin toimiin komissio aikoo 
ryhtyä päästömarkkinoiden normaalin toiminnan mahdollistamiseksi myös Italiassa?
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8. Kaatopaikkoja koskevan direktiivin täytäntöönpano Italiassa (Giovanni Berlinguer)

Heinäkuussa 2004 komissio lähetti Italian hallitukselle perustellun lausunnon, jossa hallitusta 
pyydettiin yhtenäistämään Italian lainsäädäntöä kaatopaikkoja koskevan direktiivin 
99/31 mukaiseksi. Uusia kaatopaikkoja koskevan direktiivin määräyksiä olisi pitänyt noudattaa 16. 
heinäkuuta 2001 lähtien, vaikka ne tulivat voimaan vasta 27. maaliskuuta 2003 (säädös N:o 36, 13. 
tammikuuta 2003). Tämän seurauksena yksikään Italian kaatopaikka, joka on hyväksytty 16. 
heinäkuuta 2001 – 27. maaliskuuta 2003 välisenä aikana, ei vastaa direktiivin määräyksiä 
ympäristövaikutuksen osalta.

Kansallisen jätevalvontakeskuksen tiedoista käy ilmi, että vuosien 2001 ja 2003 välisenä aikana 
hyväksyttiin seuraavat uudet kaatopaikat Italiassa: 3 Materassa, 2 Cuneossa ja Modenassa, 
1 Alessandriassa, Ascoli Picenossa, Astissa, Biellassa, Bolognassa, Gagliarissa, Foggiassa, 
Latinassa, Leccessä ja Pistoiassa.

Edellinen huomioon ottaen, mihin toimiin Italian hallitus on ryhtynyt perustellun lausunnon 
noudattamiseksi, ja kuinka komissio aikoo asiassa edetä?

Mihin toimiin komissio on ryhtynyt tai aikoo ryhtyä, jotta varmistetaan, että direktiivin 
täytäntöönpanon määräajan ja direktiivin Italian kansalliseen lainsäädäntöön siirtämisen välisenä 
aikana hyväksytyt uudet kaatopaikat noudattavat yhteisön asianomaisia sääntöjä?

9. Direktiivin 2001/42/EY täytäntöönpano Kreikassa (Evangelia Tzampazi)

Tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 
2001/42/EY 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden oli määrä saattaa direktiivi osaksi 
kansallista lainsäädäntöään ennen heinäkuuta 2004. Kreikan toimivaltaiset viranomaiset eivät ole 
vielä toteuttaneet tarvittavia toimia direktiivin noudattamisen edellyttämien lakien antamiseksi. 
Miten komissio aikoo taata direktiivin pikaisen saattamisen osaksi kansallista lainsäädäntöä?
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