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EUROOPAN YMPÄRISTÖLAINSÄÄDÄNNÖN TÄYTÄNTÖÖNPANO

KYSYMYKSIÄ KOMISSIOLLE 3. TOUKOKUUTA 2006 JÄRJESTETTÄVÄSSÄ 
YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN KOKOUKSESSA KÄYTÄVÄÄ KESKUSTELUA 

VARTEN

YLEISET KYSYMYKSET

1. Kanteluiden kirjaamatta jättäminen (Satu Hassi)

Komissio viittaa tuoreessa yhteisön ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoa ja 
voimaansaattamista vuonna 2004 koskevassa tutkimuksessaan1 muun muassa siihen, että 
kanteluiden määrän väheneminen on osoitus EU:n ympäristölainsäädännön 
täytäntöönpanon tehostumisesta. Kanteluiden määrän väheneminen saattaa kuitenkin 
ainakin osittain johtua muutoksista komission menettelytavassa kirjata valituksia virallisen 
politiikkansa kanssa ristiriitaisella tavalla.

Euroopan komission tiedonannossa kantelijan asemasta yhteisön oikeuden rikkomista 
koskevissa asioissa2 vahvistetaan muun muassa hallinnolliset menettelyt, joita komission 
on noudatettava kanteluiden käsittelyssä. Näin ollen komission on kirjattava kaikki 
mahdollisesti kanteluina tutkittavat yhteydenotot sekä määrättävä selkeät kriteerit 
yhteydenotoille, joita ei tutkita kanteluina. 

Komission uusi pääsihteeri ja komission ympäristöpääosaston entinen pääjohtaja Catherine 
Day totesi oikeudellisten asioiden valiokunnan julkisessa kuulemistilaisuudessa 
23.helmikuuta 2006, ettei jokaista komissioon lähetettyä kantelukirjettä voida kirjata 
virallisena kanteluna. Hän totesi myös, että joihinkin kanteluihin liittyy ongelmia, joiden 
ratkaiseminen tapahtuu nopeammin, jos asia annetaan käsiteltäväksi sille viranomaiselle, 
jota asia koskee suoraan. Hän lisäsi, että komission on kirjattava ja seurattava kanteluita, 
jotka liittyvät todellisiin ja hiljattain tapahtuneisiin yhteisön lainsäädännön rikkomuksiin. 
Näyttää siltä, että komissio soveltaa nyt uusia ja entistä rajoittavampia kriteereitä, jotka 
ovat ristiriidassa sen virallisen menettelytavan kanssa. 

Kuinka monta kantelua komissio on jättänyt kirjaamatta vuoden 2002 jälkeen ja mitkä ovat 
olleet ne erityiset kriteerit, joilla se on perustellut toimintaansa? Kuinka monta kantelua on 
jäänyt kirjaamatta komission virallisiin hallinnollisiin menettelyihin kuulumattomien 
kriteereiden perusteella? Mitä takeita komissio voi antaa parlamentille siitä, että se aikoo 
noudattaa vuonna 2002 antamassaan tiedonannossa vahvistettuja kantelijan asemaan 
liittyviä menettelyjä kaikilta osin?

  
1 SEC (2005) 1055
2 KOM (2002) 141, lopullinen
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2. Jätehuoltolainsäädäntöä koskevat seuraamusmenettelyt (Jillian Evans)

Komissio luettelee tuoreessa yhteisön ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoa ja 
voimaansaattamista vuonna 2004 koskevassa tutkimuksessaan1 tuomioistuinpäätökset 
ympäristölainsäädännön alalla. 

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antoi Yhdistyneelle kuningaskunnalle 
vuonna 2004 tuomion sen kansallisen lainsäädännön yhteensopimattomuudesta 
jätepuitedirektiivin2 säännösten kanssa, sekä useille jäsenvaltioille (kuten Italialle, 
Espanjalle ja Kreikalle)3 sen vuoksi, etteivät ne ole vuoden 1975 jälkeen noudattaneet 
jätepuitedirektiivin vaatimuksia. Tuomioistuin tuomitsi huhtikuussa 2005 Irlannin4

jätepuitedirektiivin säännösten järjestelmällisestä laiminlyönnistä. Kreikka tuomittiin5

lokakuussa 2005 jätepuitedirektiivin laiminlyönnistä 1125:n valvomattoman 
jätteidenhautauspaikan osalta.

Toisin sanoen jäte on näissä maissa usein jopa vuosikymmenten ajan hävitetty ihmisten 
terveyttä ja ympäristöä vaarantavalla tavalla toisinaan satoihin eri paikkoihin 
vuoden 1975 jälkeen annettujen peruslakien vastaisesti.

Kreikassa eräs valvomaton jätteidenhautauspaikka oli juuri suljettu, kun yhteisöjen 
tuomioistuin määräsi sille uhkasakon6. Kreikassa on kuitenkin yli 1000 vastaavanlaista 
tapausta, kuten Kreikan hallitus on myöntänyt. Kreikka ei kuitenkaan aio lopettaa 
jätteiden laitonta hävittämistä kyseisiin paikkoihin ennen vuotta 20087.

Koska komissio aikoo aloittaa EY:n perustamissopimuksen 228 artiklan mukaiset 
menettelyt Kreikkaa vastaan jätepuitedirektiivin jatkuvan laiminlyönnin vuoksi? Aikooko 
komissio ryhtyä 228 artiklan mukaisiin toimenpiteisiin edellä mainittuja jäsenvaltioita 
vastaan kaikissa edellä mainituissa tapauksissa, ja jos aikoo, voisiko se täsmentää 
aloitusajankohdan kunkin tapauksen kohdalla? Missä tapauksissa se ei aio ryhtyä 
toimenpiteisiin ja miksi?

3. Vaarallinen jäte – Hammasamalgaamijätteen (elohopean) käsittely (Marios 
Matsakis)

Hammasamalgaami on merkittävä elohopeajätteen tuottaja, ja elohopeaa vapautuu sekä 
hammaskirurgian tuloksena että krematorioista. Elohopeaa sisältävä 
hammasamalgaamijäte määritellään vaaralliseksi jätteeksi, jonka käsittely kuuluu 
yhteisön jätelainsäädännön piiriin8. 

  
1 SEC (2005) 1055
2 Asia C-60/03
3 Italia: Asiat C-375/02, C-383/02, C-516/03 ja C-447/03; Espanja: Asiat C-398/02 ja C-446/01; Kreikka: Asia C-
420/02
4 Asia C-494/01
5 Asia C-502/03
6 Asia 387/97
7 Asia C-502/03, 8 kohta
8 Komission päätös, tehty 3 päivänä toukokuuta 2000, jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan 
a alakohdan mukaisen jäteluettelon laatimisesta tehdyn komission päätöksen 94/3/EY ja vaarallisista jätteistä 
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Mihin toimenpiteisiin komissio on ryhtynyt toteuttaakseen EU:n elohopeastrategiaa ja 
siihen sisältyvää toimenpidettä 4, jonka mukaan komission on määrä tarkastella, miten 
jäsenvaltiot ovat panneet täytäntöön hammasamalgaamijätteen käsittelyä koskevat 
yhteisön vaatimukset? Aikooko komissio ryhtyä lisätoimenpiteisiin varmistaakseen 
lainsäädännön asianmukaisen soveltamisen? 

4. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (Chris Davies)

Mihin pakkotoimenpiteisiin komissio aikoo ryhtyä Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan, 
koska se ei ole pannut täytäntöön sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annettua direktiiviä. 
Mitä syitä Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on esittänyt direktiivin laiminlyönnille ja 
mitkä muut jäsenvaltiot ovat toimineet samoin?

5. Lintudirektiivi – Lintudirektiivin nojalla nimetyt erityissuojelualueet (Marie Anne 
Isler Beguin)

Miten komissio arvioi erityissuojelualueiden nimeämisen toteutumista kymmenessä 
uudessa jäsenvaltiossa nyt, kun niiden liittymisestä on kulunut kaksi vuotta? Kun 
nimeämistä verrataan siihen, miten asia on hoidettu 15 vanhassa jäsenvaltiossa, mikä on 
yleiskuva? Missä maissa on edistytty parhaiten ja missä heikoimmin ja mitä komissio 
aikoo tehdä, jotta suojelualueiden nimeäminen toteutuisi kaikissa EU:n jäsenvaltioissa, 
kun lintudirektiivin antamisesta on kulunut 27 vuotta?

6. Luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21 päivänä 
toukokuuta 1992 annettu neuvoston direktiivi 92/43/EEY (Horst Schnellhardt)

Kansalaisjärjestöt ovat jo jonkin aikaa ilmoittaneet Euroopan komissiolle suojelualueista 
osavaltioita kuulematta. Alueellisten lainsäädäntöviranomaisten on perusteltava, miksei 
kyseisiä alueita ole syytä liittää luontotyyppidirektiivissä mainittuihin luetteloihin. Tästä 
on seurauksena ylimääräistä byrokratiaa ja se vaikeuttaa luetteloiden laatimista ajoissa eri 
osavaltioissa.

1. Missä määrin komissio ottaa työssään huomioon nämä epäviralliset luettelot?
2. Ovatko kansalaisjärjestöjen tekemät ilmoitukset tärkeämpiä kuin hallitusten 

näkemykset?

Luontotyyppidirektiivin täytäntöönpanossa on jo nyt Saksassa huomattavia eroja 
osavaltioiden välillä.

3. Miten hyvä yleiskuva Euroopan komissiolla on luontotyyppidirektiivin 
täytäntöönpanon edistymisestä kaikissa 25 jäsenvaltiossa ja mihin toimenpiteisiin se 
aikoo ryhtyä korjatakseen laajalti tunnustetut erot täytäntöönpanon toteutumisessa?

Hankkeidemme toteuttamisessa suojelualueiksi luokitelluilla alueilla on suuria ongelmia. 
Jos ympäristövaikutusten arvioinnin tehtävänä on, kuten Euroopan yhteisöjen 

     
annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukaisen vaarallisten jätteiden luettelon laatimisesta 
tehdyn neuvoston päätöksen 94/904/EY korvaamisesta, EYVL L 226/3, 6.9.2000 (sellaisena kuin se on muutettuna).
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tuomioistuin katsoo, taloudellisten ja sosiaalisten etujen vahvistaminen, kyseisten 
hankkeiden toteuttamisessa on liian suuria esteitä.

Mitä vaikutuksia Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuoreilla tuomioilla (asia C-98/03, 
tuomio 10.1.2006) on ympäristövaikutusten arviointiin ja missä määrin on edes 
mahdollista ottaa huomioon muita näkökohtia kuin luonnonsuojeluun liittyvät?

7. Ilmanlaatudirektiivit (Gyula Hegyi)

Ilmanlaadun arviointia ja hallintaa koskeva neuvoston direktiivi1 käsittelee ilman 
epäpuhtauksien raja-arvoja muun muassa ihmisten terveydelle vaarallisen PM10-
hiukkasten osalta. Tuon direktiivin ensimmäisessä johdannaisdirektiivissä2 asetetaan ne 
raja-arvot, joihin PM10-hiukkasten pitoisuuksissa olisi progressiivisesti pyrittävä, sekä 
velvoitetaan jäsenvaltioita toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet raja-arvojen 
noudattamisen varmistamiseksi. PM10-hiukkasten pitoisuudet ylittävät kuitenkin 
jatkuvasti nuo raja-arvot eri jäsenvaltioissa, kuten tuoreista tutkimuksista ilmenee.

Aikooko komissio esittää toimenpiteitä, joiden tarkoituksena olisi auttaa jäsenvaltioita 
noudattamaan PM10-hiukkasten raja-arvoista annettuja säännöksiä, esimerkiksi 
ehdottamalla direktiivin korvaamista asetuksella ja ulottamalla sääntely-ympäristön 
yksinkertaistamista koskeva komission tiedonanto3 ympäristökysymyksiin, sen sijaan että 
se ryhtyisi toimenpiteisiin EY:n perustamissopimuksen 226 artiklan nojalla?

1.1. DIREKTIIVIEN TÄYTÄNTÖÖNPANO - ERITYISTAPAUKSET

8. Ilmanlaatudirektiivien täytäntöönpano Kreikassa (Dimitris Papadimoulis)

Kreikan viimeksi (vuonna 2003 ) ilmanlaatulainsäädännön raportointivelvollisuuden 
mukaisesti toimittamista tiedoista ilmenee, että typpidioksidien ja PM10-hiukkasten 
pitoisuudet ovat ylittäneet neuvoston direktiivillä 1999/30/EY asetetut raja-arvot ja 
ylitysmarginaalit.

Komissio pani huhtikuussa 2004 alulle rikkomusmenettelyn Kreikkaa vastaan, koska se 
ei ollut noudattanut direktiivien 96/62/EY ja 99/30/EY velvoitteita. Voisiko komissio 
selvittää, missä vaiheessa rikkomusmenettely on nyt? Mihin toimenpiteisiin Kreikka on 
ryhtynyt asiaa koskevien direktiivien noudattamiseksi? Mitkä ovat typpidioksidin ja 
PM10-hiukkasten pitoisuudet Attikissa, Thessalonikissa ja Patrassa? Onko Kreikka 
ilmoittanut komissiolle suunnitelmistaan tai ohjelmistaan, joilla on tarkoitus saavuttaa 
yhteisön ilmanlaatulainsäädännössä vaaditut raja-arvot? 

9. Uimavesidirektiivi – Komission luopuminen Espanjaa vastaan määrätystä 
uhkasakosta (Caroline Lucas)

  
1 Ilmanlaadun arvioinnista ja hallinnasta 27 päivänä syyskuuta 1996 annettu neuvoston direktiivi 96/62/EY, EYVL 

L 296, 2.11.1996, s. 55
2 Ilmassa olevien rikkidioksidin, typpidioksidin ja typen oksidien, hiukkasten ja lyijyn pitoisuuksien raja-arvoista 22 

päivänä huhtikuuta 1999 annettu neuvoston direktiivi 1999/30/EY, EYVL L 163, 29.6.1999, s. 41
3 Komission tiedonanto: Yhteisön Lissabon-ohjelman toteuttaminen: strategia sääntely-ympäristön 

yksinkertaistamiseksi, KOM (2005) 535, lopullinen
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Euroopan yhteisöjen tuomioistuin katsoi vuonna 1998 Espanjan syyllistyneen 
uimavesidirektiivissä säädettyjen vedenlaatua koskevien vaatimusten rikkomiseen 
sisämaan rantojen osalta (rikkomusmenettely aloitettiin vuonna 1998)1. Koska Espanja ei 
kyennyt toimillaan saattamaan kyseisten uimavesien laatua EU:n vaatimusten mukaiseksi, 
komissio vei asian toistamiseen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen, jossa komissio sai 
tuomioistuimen määräämään toisen tuomion Espanjalle marraskuussa 2003 . Tuomion 
mukaan Espanjalle määrättiin uhkasakko, koska se oli laiminlyönyt ensimmäisen 
tuomionsa täytäntöönpanon2. 
Tuomioistuin päätti, että yksi prosentti Espanjan niistä rannikon uima-alueista, jotka eivät 
vastaa uimavesidirektiivin säännöksiä, kuuluu vuosittain maksettavan uhkasakon piiriin. 
Sakkoa tulisi soveltaa vuonna 2004 alkavasta uimakaudesta aina siihen asti, kunnes 
Espanja panisi tuomionsa täytäntöön.
Euroopan komissio päätti joulukuussa 2005 olla määräämättä uhkasakkoa Espanjalle, 
vaikkei tämä vielä vuonna 2004 ollut täyttänyt direktiivin velvoitteita kaikilta osin. Espanja 
oli noudattanut direktiiviä 94,7-prosenttisesti, mihin se tosin oli päässyt poistamalla 
direktiivin soveltamisalasta 132 ongelmallista sisävesialuettaan, joita oli yhteensä 302 
(tämä vastaa 44:ää prosenttia ongelmavesistä), sen sijaan että se olisi ryhtynyt tarvittaviin 
toimiin näiden vesien puhdistamiseksi. Tällainen menettely on ristiriidassa 
uimavesidirektiivin kanssa. Se on myös vastoin EY:n perustamissopimuksen 10 artiklaa, 
jossa kaikki jäsenvaltiot velvoitetaan toteuttamaan kaikki asianmukaiset toimenpiteet 
velvoitteidensa täyttämisen varmistamiseksi, ja pidättäytymään kaikista toimenpiteistä, 
jotka ovat omiaan vaarantamaan EY:n perustamissopimuksen tavoitteiden saavuttamista.
Komissio perusteli päätöstään toteamalla, että joissakin tapauksissa jäsenvaltion voidaan 
katsoa noudattaneen uimavesidirektiiviä, jos vähintään 95 prosenttia sen uintiin 
tarkoitetuista uimavesistä täyttää direktiivin laatuvaatimukset.

Miksi komissio nyt palkitsee näin jalomielisesti Espanjaa siitä, että se on lainvastaisesti 
poistanut suuren joukon uimarantoja uimavesidirektiivin soveltamisalasta? Mikä on 
tällaisen toiminnan oikeusperusta etenkin EY:n perustamissopimuksen 10 artiklan valossa? 
Eikö komissio tee näin pilkkaa EY:n perustamissopimuksen 228 artiklassa mainituista 
toimenpiteistä, kun se sallii Espanjan lainvastaisen toiminnan? Koska komissio ryhtyy 
oikeustoimiin Espanjaa vastaan sen vuoksi, että se on poistanut useita rannikon uimavesiä 
uimavesidirektiivin soveltamisalasta?

  
1 Asia C-92/96
2 Asia C-278/01
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10. Luontotyyppidirektiivin täytäntöönpano Skotlannissa (John Bowis)

Mitä selvityksiä komissio on saanut luontotyyppidirektiivin rikkomuksista Skotlannissa ja 
mihin se on ryhtynyt käsitelläkseen rikkomuksia Skotlannin hallituksen ja ministerien 
kanssa?

Onko komissio tietoinen varsinkin siitä väitetystä vahingosta, jota kampasimpukoiden 
pyytäjät ovat teräksisillä haroillaan aiheuttaneet erityisten suojelutoimien alueeseen 
kuuluvalla Lornin lahdella (UK 0030041) ja sen kallioriutoilla; tai vahingosta 
pyöriäispopulaatioille sen vuoksi, etteivät viranomaiset ole nimenneet kyseisiä kohteita 
muuhun kuin D-luokkaan kuuluviksi?

Onko komissio tietoinen myös vahingosta, jota on väitetty aiheutuneen Loch Creranin 
suojelukohteelle (UK 0030190) ja sen eläville putkimatoriutoille, jotka ovat ainutlaatuisia 
Euroopassa ja joita myös uhkaa kampasimpukoiden pyynnissä käytetyt välineet?

Onko komissio lisäksi tietoinen hylkeiden ampumisesta Lismoren saaren suojelukohteen 
(UK 0030182) ympäristössä vuonna 2000 annetun hylkeiden suojelumääräyksen 
voimassaolon aikana ja sen jälkeen?

Onko komissio lisäksi tietoinen siitä, että Treshnishin saaret ja sen riuttojen harmaahylje-
ja pyöriäispopulaatioiden vuoksi priorisoitu elinympäristö on nimetty kalanviljelylaitosten 
perustamisalueiksi?

11. Yhdyskuntajätevesidirektiivin 91/271/EY täytäntöönpano (Bart Staes)

Kesäkuussa 2004 kävi ilmi, ettei Belgia ollut noudattanut yhdyskuntajätevesien käsittelystä 
annettua direktiiviä 91/271/EY. Flaamin osavaltion hallitus on sen jälkeen ilmoittanut 
tarttuneensa politiikkansa puutteisiin. Flaamin osavaltion ympäristöviraston (VMM) 
vedenlaatua koskevista vuosikertomuksista käy kuitenkin ilmi, että vedenlaadun 
paraneminen Flanderissa on pysähtynyt niistä voimakkaista ponnisteluista huolimatta, joita 
on tehty sen estämiseksi, ettei jätevesiä päästettäisi suoraan pintaveteen. Ongelmana on se, 
että sateiden aikana liikaa käsittelemätöntä jätevettä pääsee virtaamaan pintaveteen. 
VMM:n kertomuksista ilmenee myös, ettei käsiteltyjen jätteiden määrässä ole tapahtunut 
lisäystä viime vuosina. Mikä on komission arvio Flanderin (ja Belgian) edistyksestä 
yhdyskuntajätedirektiivin täytäntöönpanossa ja onko maahan luotu asianmukainen 
infrastruktuuri direktiivin noudattamiseksi, vaikka on selvää, ettei tuo infrastruktuuri 
toimi?

12. Nitraattidirektiivin ja yleisön osallistumista koskevan direktiivin täytäntöönpano
(Bart Staes)

Nitraattidirektiivin 91/676/EY 5 artiklassa jäsenvaltioita velvoitetaan laatimaan 
toimintaohjelmia määriteltyjä pilaantumisalttiita alueita varten. Jäsenvaltioiden on yleisön 
osallistumista koskevan direktiivin 2 ja 3 artiklan sekä liitteen I mukaisesti varmistettava, 
että yleisölle annetaan mahdollisuuksia osallistua varhaisessa vaiheessa ja tehokkaasti 
suunnitelmien tai ohjelmien valmisteluun ja muuttamiseen tai tarkistamiseen, myös 
nitraattidirektiiviin liittyviin suunnitelmiin ja ohjelmiin. Tarkistettujen 
toimintasuunnitelmien, jotka Euroopan komissio on nyt käsitellyt, laadinnassa ei yleisöä 
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ole kuitenkaan kuultu millään lailla, jolloin s ei ole voinut esittää huomautuksia. Katsooko 
komissio, että yleisön osallistumista koskeva direktiivi on pantu tässä suhteessa 
asianmukaisesti täytäntöön Flanderissa?

13. Kaivosjätedirektiivi (Slovakia) (Gyula Hegyi)

Kanadassa sijaitseva Tourniganin kultakaivosyhtiö (Tournigan Gold Corporation) aikoo 
avata kulta- ja hopeakaivoksen Kremnicaan Slovakiaan. Kaivostoimintaluvan antamista 
harkitaan parhaillaan ja ympäristövaikutusten arviointiprosessi on tarkoitus aloittaa pian. 
Mitä mahdollisuuksia on sen takaamiseksi, että suunnitteilla olevan kaivoksen 
rakentamisessa noudatetaan EYVL:ssä julkaisuaan odottavan uuden kaivosjätedirektiivin 
säännöksiä?

14. EU:n metsälainsäädännön täytäntöönpano Romaniassa (Péter Olajos)

Romaniassa raportoidaan jatkuvasti laajoista laittomista hakkuista, ja on väitetty, että 
lahjonnalla on estetty tehokkaat toimet hakkuiden lopettamiseksi. Sen lisäksi että hakkuilla 
on suoranaisia vaikutuksia Romanian metsäelinympäristöön, nyt myös muut, 
hakkuualueista myötävirtaan sijaitsevat jäsenvaltiot, kuten Romanian rajanaapuri Unkari, 
kärsivät lisääntyvistä tulvista ylijäämäveden laskiessa Tiszaan ja muihin jokiin sen sijasta, 
että se imeytyisi metsiin.

Koska Romanian olisi jo liittymisneuvotteluja käyvänä maana pitänyt ryhtyä 
toimenpiteisiin EU:n ympäristölainsäädännön (etenkin metsälainsäädännön) 
täytäntöönpanemiseksi, mitä toimia komissio aikoo ehdottaa varmistaakseen laittomien 
hakkuiden loppumisen ennen kuin ne aiheuttavat peruuttamatonta vahinkoa?


