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EUROOPAN UNIONIN YMPÄRISTÖLAINSÄÄDÄNNÖN TÄYTÄNTÖÖNPANO

KYSYMYKSIÄ KOMISSIOLLE 21. MARRASKUUTA 2005 JÄRJESTETTÄVÄSSÄ 
YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN KOKOUKSESSA KÄYTÄVÄÄ KESKUSTELUA 

VARTEN

YLEISET KYSYMYKSET

1. Suhteutetut ja varottavat seuraamukset (Chris Davies)

Aikooko komissio laatia ja julkaista taulukot kansallisissa lainsäädännöissä määrätyistä 
seuraamuksista edistääkseen lukuisten ympäristödirektiivien noudattamista jäsenvaltioissa 
ja mahdollistaakseen jäsenvaltioiden välisen vertailun?

2. Komission yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saattamat asiat (Frederika 
Brepoels)

Jos komissio katsoo rikkomisiin syyllistytyn siksi, että lainsäädäntöä ei ole pantu 
asianmukaisesti täytäntöön jäsenvaltioissa, se voi antaa asian yhteisöjen tuomioistuimen 
ratkaistavaksi. Olen kuullut asianosaisilta, että kyseisten ratkaisujen perusteluista ei ole 
tiedotettu riittävän avoimesti. Tämä aiheuttaa hämmennystä ja epävarmuutta niissä, jotka 
ovat vastuussa lainsäädännön täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa. Sisämarkkinoiden 
vääristyminen on tässä usein käytetty perustelu, mutta sitä on sangen vaikea tulkita. Miksi 
joitakin asioita ei saateta yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäviksi, kun toiset saatetaan? 
Onko komissio laatinut tätä varten jotkin perusteet? Onko asia ongelmallinen? Aikooko 
komissio tehdä asialle jotakin, esimerkiksi määritellä perusteet politiikanaloittain?

Niiden tapausten osalta, joissa on lyöty laimin velvoitetta saattaa säädökset osaksi 
kansallista lainsäädäntöä, komissio onkin määrännyt painopisteet, ja asiat sujuvat 
käytännössä selkeämmin. Voidaanko tästä oppia jotakin?

MONIALAISET KYSYMYKSET

3. Kysymys vesien suojelemista maataloudesta peräisin olevien nitraattien 
aiheuttamalta pilaantumiselta koskevan direktiivin 91/676/ETY täytäntöönpanosta
(Christa Klaß)

’Nitraattidirektiivi’ on ollut voimassa vuodesta 1991 lähtien, ja se on nyt pantu täytäntöön 
15 vanhassa jäsenvaltiossa, tosin yli viisi vuotta aikataulusta jäljessä. Direktiivin 
10 artiklan mukaisesti jäsenvaltiot ovat velvollisia toimittamaan asiaa koskevan 
kertomuksen joka neljäs vuosi, ja 11 artiklan mukaisesti komissio on sen jälkeen 
velvollinen antamaan jäsenvaltioiden ilmoituksiin perustuvan yhteenvetokertomuksen. 
Kolmannen seurantajakson osalta jäsenvaltioiden piti toimittaa kertomuksensa vuoteen 
2004 mennessä.
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1) Ovatko kaikki 25 jäsenvaltiota täyttäneet tämän velvoitteen, ja milloin komission 
yhteenvetoa voidaan odottaa?

2) Mitä jäsenvaltioita vastaan käydään parhaillaan rikkomismenettelyjä? Mistä syistä 
rikkomismenettelyjä käydään; onko esimerkiksi havaittu puutteita
- veden laadun valvonnassa
- suojelualueiden nimeämisessä
- hyvän maatalouskäytännön noudattamisessa
- vaadittujen toimintaohjelmien laatimisessa ja/tai täytäntöönpanossa 
- raportointivelvoitteiden täyttämisessä?

3) Lisäksi komissio valittaa useista puutteista, kuten veden laatua koskevien tietojen 
puuttumisesta, puutteellisista tarkastuksista jäsenvaltioiden maatiloilla ja pelloilla, 
lannoitteiden käyttöä koskevista, agronomiseen ja ekologiseen asiantuntemukseen 
perustuvista liian löyhistä suosituksista sekä siitä tosiseikasta, että joissakin 
jäsenvaltioissa ei vaadita noudatettavan hyvän maatalouskäytännön sääntöjä. 

Onko näillä osa-alueilla saavutettu mitään parannuksia?

4) Onko komissio samaa mieltä joidenkin jäsenvaltioiden kanssa siitä, että 
nitraattidirektiivissä ja uudessa pohjavesidirektiivissä esitetyt vaatimukset ovat 
samalla sekä päällekkäisiä että keskenään ristiriitaisia?

5) Onko seurantajakson aikana edistytty vesidirektiivien täytäntöönpanossa, kuten 
valvontapaikkojen, verkostojen, muuttujien ja veden laadun tarkastustiheyden 
yhdenmukaistamisessa, mikä tietysti helpottaisi myös nitraattidirektiivin 
täytäntöönpanoa?

4. Vesipolitiikan puitedirektiivi (Dorette Corbey)

Voiko komissio toimittaa yhteenvedon vesipolitiikan puitedirektiivin täytäntöönpanosta 
25 jäsenvaltiossa? 

5. Vesipolitiikan puitedirektiivin (WFD) täytäntöönpanon edistyminen jäsenvaltioissa
(Ambroise Guellec)

1) Onko vesipolitiikan puitedirektiivi (WFD) saatettu osaksi kansallista 
lainsäädäntöä kaikissa jäsenvaltioissa? Jos ei, missä ja miksi ei?

2) Tavoitteena on saavuttaa vesien hyvä ekologinen tila vuoteen 2015 mennessä. 
Ekologisen tilan arvioinnissa käytetyt perusteet ovat hyvin monimutkaisia ja 
käsittämättömiä kaikille paitsi asiantuntijoille. Sopiiko tämä yhteen sen tavoitteen 
kanssa, että kansalaiset otettaisiin mukaan vesipolitiikan puitedirektiivin 
täytäntöönpanoprosessiin? Miten yksittäisten jäsenvaltioiden hyväksymistä hyvän 
ekologisen tilan määritelmistä tehdään yhdenmukaisia? Miten tämä toimenpide 
yhdistetään Euroopan unionin muiden tärkeiden politiikkojen täytäntöönpanoon 
(yhteinen maatalouspolitiikka, aluepolitiikka, Lissabonin strategia jne.)?
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6. Päästökauppajärjestelmä – kansalliset toimintasuunnitelmat (Anders Wijkman)

Euroopan unionin alueen kasvihuonekaasupäästöistä saatujen viimeisimpien tietojen 
mukaan on selvästi vaarana, että unioni ei saavuta Kioton sopimuksen mukaista 
tavoitettaan. Tämä seikka huomioon ottaen on tärkeää tarkastella jokaisen talouden osa-
alueen kehitystä. Kaudeksi 2005–2007 laadittuja nykyisiä kansallisia toimintasuunnitelmia 
(NAP) koskevasta komission arviosta olisi tärkeää tietää, missä määrin jäsenvaltioiden 
maksamat korvaukset vastaavat päätökseen N:o 2002/358/EY, jossa sovitaan velvoitteiden 
täyttämisestä yhteisesti, ja Kioton pöytäkirjaan perustuvia kunkin jäsenvaltion 
päästörajoitusvelvoitteita.  Olisiko komissio valmis esittämään tilannearvion ja 
tiedottamaan parlamentille johtopäätöksistään? Seuraavat kysymykset ovat erittäin 
merkittäviä:

Selvittikö jokainen jäsenvaltio kansallisessa toimintasuunnitelmassaan kansallisten 
päästöjensä määrän päästökaupan piiriin kuuluvilla ja siihen kuulumattomilla aloilla?

Mitä toimenpiteitä komissio ehdottaa auttaakseen jäsenvaltioita varmistamaan, että ne 
voivat täyttää rajoitusvelvoitteensa sekä päästökaupan piiriin kuuluvien että siihen 
kuulumattomien alojen päästöjen osalta kaudeksi 2008–2012 laadittavissa vaiheen 2 
kansallisissa toimintasuunnitelmissa, joiden tulisi olla valmiita ensi kesäkuussa?

7. Päästöoikeuksien kauppaa koskeva direktiivi (Dorette Corbey)

Yrityksiltä on tullut useita valituksia siitä, että päästöoikeuksien kauppa nostaa 
energiakustannuksia, mutta tämä on luonnollista ja saatettiin ennakoida. Vähemmän 
luonnollista ja ennakoitua on kuitenkin se, että – samojen valitusten mukaan –
jäsenvaltioiden väliset erot direktiivin täytäntöönpanossa nostavat kustannuksia aivan eri 
tasoille: joissakin maissa kustannusten nousu on ollut jyrkkää, joissakin toisissa 
jäsenvaltioissa taas hintojen nousu on ollut rajallista.

Vahvistaako komissio yritysten näkemyksen?  Onko komissio valmis toimenpiteisiin 
välttääkseen epätasapuolisen kilpailun? 

8. Pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiivin 94/62/EY täytäntöönpano –
Euroopan unionin laajuinen kierrätyskelvottomien pullojen ja tölkkien pantti- ja 
palautusjärjestelmä (Satu Hassi)

Komissio on valmistelemassa kesään 2005 mennessä parlamentille ja neuvostolle 
kertomusta pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiivin 94/62/EY 
täytäntöönpanosta. Direktiivin 6 artiklan mukaan kertomus kuvaa direktiivin 
täytäntöönpanon edistymistä ja sen vaikutusta ympäristöön, tarkastellen muun muassa 
pakkausten syntymisen estämisen ja pakkausten kierrätyksen lisäämisen vaihtoehtojen 
arviointia. Samoin kuvataan direktiivin vaikutusta sisämarkkinoiden toimintaan. Lisäksi 6 
artiklassa todetaan, että kertomukseen liitetään tarpeen mukaan ehdotuksia direktiivin 
tarkistamiseksi.  



PE 364.666 4/5 DT\583569FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Pakkausjätettä vähennetään parhaiten vähentämällä pakkausten kokonaismäärää. 
Pakkausten syntymisen ehkäisemisen jälkeen ympäristön kannalta paras ratkaisu jätteen 
vähentämiseksi on pakkausten uudelleenkäyttö ja -täyttö. Vaikka kierrätys ei olekaan 
ympäristöystävällisin tapa huolehtia pakkausjätteestä, se on kuitenkin tärkeä osa jätteen 
hyödyntämistä, jonka myötä voidaan vähentää erityisesti energian ja raaka-aineiden 
kulutusta sekä jätteiden loppusijoitusta.

Minkälaisiin toimenpiteisiin komissio on näin ollen ryhtynyt kannustaakseen 
jäsenvaltioita, erityisesti kymmentä uutta jäsenvaltiota, investoimaan palautus-, keräys- ja 
hyödyntämisjärjestelmiin? 

Aikooko komissio tarkistaa direktiiviä esittääkseen olennaisia, sitovia vaatimuksia, jotka 
koskevat pakkausten kierrätettävyysperusteita ja materiaalien kierrätyksen määrittelyjä 
suhteessa muunlaisiin hyödyntämismuotoihin (esim. raaka-aineiden kierrätykseen), ja 
tehostaakseen siten kierrätystä? 

Yksi ratkaisu pakkausten ja pakkausjätteen palautuksen, materiaalien hyödyntämisen ja 
käytön edistämiseksi sekä jätteen loppusijoituspaikkojen vähentämiseksi voisi olla 
Euroopan unionin laajuinen kierrätyskelvottomien pullojen ja tölkkien pantti- ja 
palautusjärjestelmä. Tutkiiko komissio mahdollisuutta perustaa tällainen Euroopan unionin 
laajuinen järjestelmä?

9. Luontotyyppidirektiivin täytäntöönpano (Frederika Brepoels)

Euroopan ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon ja voimaansaattamisen kuudetta 
vuosittaista tutkimusta koskevasta komission valmisteluasiakirjasta voi tehdä monia 
mielenkiintoisia päätelmiä. Liitteissä ilmoitetaan tulokset jäsenvaltioittain. Niissä 
osoitetaan luontotyyppidirektiivin täytäntöönpanon olevan puutteellista monessa 
jäsenvaltiossa. Kaikista puutteellisen täytäntöönpanon tapauksista 37 prosenttia on 
’luonto’-sektorilla. 

Ongelmia on muun muassa 6 artiklan täytäntöönpanossa: tietyillä alueilla asianmukaisten 
toimenpiteiden ja arvioinnin toteuttamisessa ollaan yhä jäljessä aikataulusta. Niin ikään 12 
artiklan kanssa on myös ongelmia, kuten joidenkin lajien puutteellinen suojelu. Maat, joilla 
on ongelmia, ovat Portugali, Kreikka, Espanja, Ranska, Alankomaat, Saksa ja Suomi. 
Ongelmat eivät ole siten rajoittuneet vain harvoille rajatuille alueille
Tämä vaarantaa uhanalaisia kasvi- ja eläinlajeja suojelevan Natura 2000 -verkoston 
toteuttamisen.

Onko tämä vakava ongelma? Löydetäänkö siihen ratkaisu määräajassa? Mitä syitä tähän 
on? Onko korjauksia vaadittu tehtäväksi? Täytyykö jäsenvaltioiden vain ponnistella 
enemmän? Missä mukautukset ovat tarpeen? Minkälaisia toimenpiteitä unioni 
suunnittelee?
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DIREKTIIVIEN TÄYTÄNTÖÖNPANO - ERITYISTAPAUKSET

10. Luontotyyppidirektiivin täytäntöönpano Skotlannissa (John Bowis)

Mitä ilmoituksia komissio on saanut luontotyyppidirektiivin rikkomistapauksista 
Skotlannissa, ja minkälaisiin toimiin se on ryhtynyt tiedottaakseen asiasta Skotlannin 
hallitukselle ja ministereille?

Onko se tietoinen etenkin Firth of Lornin erityisten suojelutoimien alueelle (UK0030041) 
ja sen kallioriutoille sekä pyöriäiskannalle koituneista, väitteiden mukaan kampasimpukan 
pyydystämisessä käytetyistä teräsharoista aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat siitä, 
että viranomaiset eivät ole myöntäneet alueelle D-luokkaa korkeampaa luokitusta?

Onko se lisäksi tietoinen vahingoista, joita väitetään aiheutetun myös Loch Creranin 
erityisten suojelutoimien alueelle (UK 0030190) ja sen riutoille, joilla elää Euroopassa 
ainoalaatuinen trumpettimato (Serpula vermicularis) ja joita kampasimpukan 
pyydystysharat uhkaavat?

Onko se myös tietoinen hylkeiden ampumisesta Lismore-saaren erityisten suojelutoimien 
alueella (UK 0030182) vuonna 2000 annetun hylkeidensuojeluasetuksen aikana ja sen 
voimassaolon päätyttyä?

Onko se lisäksi tietoinen siitä, että Treshnish-saarille suunnitellaan perustettavaksi 
kalankasvatuslaitoksia, vaikka siellä on pääluontotyyppinä riutta ja lisäksi harmaahylje- ja 
pyöriäiskantoja?

11. Lintudirektiivin täytäntöönpano Maltassa (Dorette Corbey)

Useat jäsenet ovat esittäneet kysymyksiä lintudirektiivin täytäntöönpanosta Maltassa. 
Komissio painottaa vastauksessaan, että kevätmetsästyksen kiellosta ei sallita poikkeuksia. 
Miten komissio aikoo saada Maltan hallituksen vakuuttuneeksi siitä, että poikkeuksia ei 
todellakaan sallita? Komissio vahvistaa olevansa tietoinen laittomaan metsästykseen 
liittyvästä jatkuvasta ongelmasta. Mitä muita todisteita tarvitaan, miten komissio aikoo 
kerätä nämä todisteet ja mitä toimenpiteitä on suunnitteilla lintudirektiivin asianmukaisen 
noudattamisen varmistamiseksi? 


