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EUROOPAN YMPÄRISTÖLAINSÄÄDÄNNÖN TÄYTÄNTÖÖNPANO

YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN KOKOUS 2/3. TOUKOKUUTA 2007

YLEISET KYSYMYKSET 

HORISONTAALISET KYSYMYKSET

1. Ilmastonsuojelu (Adamos Adamou)
Olemme kaikki samaa mieltä siitä, että EU:lla on oltava johtava asema kansainvälisessä 
ilmastonsuojelussa ja että yhteiset kansainväliset toimenpiteet ovat ratkaisevia, jotta 
ilmastonmuutoksen haasteisiin voidaan vastata tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti 
tarvittavassa mittakaavassa. EU on sitoutunut vähentämään kasvihuonepäästöjä 
30 prosentilla vuoteen 2020 mennessä sillä edellytyksellä, että muut teollisuusmaat 
sitoutuvat vastaaviin päästörajoituksiin. On kuitenkin päätetty, että EU sitoutuu vähentämään 
kasvihuonekaasuja ainoastaan 20 prosentilla, kunnes päästään maailmanlaajuiseen 
sopimukseen mainitusta 30 prosentista.
Miten komissio selittää tämän eroavuuden? Miksi ympäristönsuojelu ja myös – pitkällä 
aikavälillä – kansanterveys riippuu niin paljon siitä, mitä toiset päättävät tehdä? Pitäisikö 
EU:n yksinkertaisesti luottaa taloudellisiin kriteereihin ja kilpailukyvyn arviointiin?

Millä tavoin komissio aikoo painostaa Yhdysvaltoja, jotta se noudattaisi Kioton pöytäkirjaa 
ja vuoden 2012 jälkeisiä sitoumuksia?

2. EU:n toimet sivusaaliiksi joutuvien merilintujen kuolleisuuden vähentämiseksi (Bart 
Staes)
YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) kalastuskomitean kokouksessa vuonna 1999 
EU sitoutui laatimaan yhteisön toimintaohjelman sivusaaliiksi joutuvien merilintujen 
vähentämiseksi. Joka vuosi tuhoutuu maailmanlaajuisesti 300 000 merilintua, joista 100 000 
albatrossia, lähinnä pitkäsiimakalastuksessa – moni kyseisistä aluksista purjehtii EU:n lipun 
alla. Komission tiedonannossa ”Yhteisön toimintasuunnitelmasta ympäristönsuojelua 
koskevien vaatimusten sisällyttämiseksi yhteiseen kalastuspolitiikkaan” (KOM(2002)186) 
tavoitteeksi asetettiin, että tätä asiaa säännellään yhteisön lainsäädännössä vuoteen 2003 
mennessä. Hiljattain julkaistussa komission tiedonannossa ”Biologisen monimuotoisuuden 
vähenemisen pysäyttäminen vuoteen 2010 mennessä” kyseinen tavoite esitetään uudestaan 
ilman selvää aikarajaa. Voisiko komissio kertoa meille, mitä edistystä on tapahtunut tässä 
kysymyksessä?

DIREKTIIVIEN TÄYTÄNTÖÖNPANO - ERITYISTAPAUKSET

3. Rába-joen saastuminen (Peter Olajos)
Itävallan puolella sijaitsevat teollisuuslaitokset, Lyocellin tehdas, nahkatehdas ja 
Fürstenfeldin geoterminen voimalaitos, ovat jo vuosia saastuttaneet Unkarin ainutta 
koskimelontaan soveltuvaa jokea, Rába-jokea. Kyseisten laitosten jokeen päästämien 
aineiden – jotka sisältävät kemikaaleja, öljyä ja myös suolaa – suuri määrä aiheuttaa joen 
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vaahtoamisen, joka aiheuttaa esteettistä haittaa ja herättää vakavia ekologisia kysymyksiä. 
Tutkimusten mukaan joen biologinen monimuotoisuus vähenee jatkuvasti saasteiden takia, 
kun taas kiinnostus ekoturismiin, urheilukalastukseen ja vesiurheiluun, jotka riippuivat siitä, 
on lähes kokonaan hävinnyt.

Viime vuosina Itävalta on monesti luvannut lopettaa saastuttamisen ja palauttaa joen sen 
alkuperäiseen ekologiseen tilaan. Aivan äskettäin, 27. helmikuuta 2007, Itävallan kansleri 
ilmoitti, että valtiontukea myönnetään niille laitoksille, jotka eivät toimi EU:n sääntöjen 
mukaisesti ja jotka käyttävät ympäristölle vahingollista tekniikkaa. Näihin kuuluvat edellä 
mainitut kolme laitosta.
Kahtena viime vuotena olen esittänyt EU:n elimille samasta aiheesta kaksi kysymystä 
(9. joulukuuta 2005 Rába-joen vaahtoamista koskeva kirjallinen kysymys (P-4838/05)
komissiolle ja kyselytunnilla kesäkuussa 2006 Rába-joen vaahtoa (H-0075/06) koskeva 
suullinen kysymys, jonka osoitin suoraan Itävallan puheenjohtajavaltiolle), joihin sainkin 
vastaukset, mutta jotka eivät johtanut varsinaisiin toimiin. Tilanne on todellakin edelleen 
heikentynyt.
Mitä komissio aikoo tehdä Rába-joen pilaantumisen ja sen eläinten ja kasvien tuhoamisen 
lopettamiseksi? Miten Itävalta panee täytäntöön sitovat ympäristömääräykset? Miten se 
takaa, että tähän tilanteeseen, joka on jatkunut yli viisi vuotta, löytyy tarkoituksenmukainen 
ratkaisu?

4. Uusiutuva energia (Roberto Musacchio)
Kun otetaan huomioon, että on erittäin tärkeää ottaa käyttöön tarkoituksenmukaisia
toimenpiteitä, joilla parannetaan ja tuetaan uusiutuvia energianlähteitä, joita on korostettu 
kaikissa viimeaikaisissa ilmastonmuutosta koskevissa EU:n tiedonannoissa, kysymme, onko 
Euroopan komissio tietoinen, että Italian lainsäädännössä on pantu johdonmukaisesti 
täytäntöön direktiivi 2001/77/EY säädöksellä N:o 387, sellaisena kuin se on annettu 29. 
joulukuuta 2003. Kysymme erityisesti, onko yhdenmukaista direktiivin tavoitteen kanssa, 
että hybridivoimalaitosten tuottama energia sisällytetään uusiutuvia energianlähteitä 
koskevaan määritelmään, sellaisena kuin se on esitettynä EY:n direktiivissä, ja varsinkin, että
fossiilisten polttoaineiden jätteitä käytetään polttolaitoksissa, vaikka ne eivät olekaan 
biohajoavaa jätettä.

5. Kysymys komissiolle ympäristölainsäädännön soveltamisesta jäsenvaltioissa (Evangelia 
Tzampazi)
Sähköntuotannon edistämisestä uusiutuvista energianlähteistä tuotetun sähkön
sisämarkkinoilla annetun direktiivin 2001/77/ΕY 3 artiklassa jäsenvaltioita vaaditaan 
laatimaan sähkönkulutuksen ohjeelliset kansalliset tavoitteet. Lain 3468 27 artiklassa 
Kreikka pyrki varmistamaan, että vuoteen 2010 mennessä 20,1 prosenttia sen sähköstä 
tuotetaan uusiutuvista energianlähteistä. Huolimatta vaatimuksesta laatia uusiutuvien 
energialähteiden käyttöönottoa koskeva suunnitelma, tätä ei ole vielä tehty, ja tästä seuraa, 
että hankkeet ovat myöhässä aikataulusta, mikä aiheuttaa epävarmuutta sijoittajien 
keskuudessa.

Katsooko komissio, että 20 prosentin tavoite on saavutettavissa vuoteen 2010 mennessä, ja 
jos ei, mihin toimenpiteisiin se ryhtyy edistääkseen sähköntuotantoa uusiutuvista 
energialähteistä Kreikassa?
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Aikooko komissio suositella, että asetetaan sitova tavoite, kun kyse on sähköntuotannosta 
uusiutuvista energianlähteistä EU:n tasolla?

6. Romuajoneuvoja koskeva direktiivi (Chris Davies)
Onko komissio vakuuttunut, että Yhdistynyt kuningaskunta täyttää direktiivin vaatimukset ja 
erityisesti, että kaikki ajoneuvot toimitetaan valtuutetuille käsittelylaitoksille loppukäsittelyä 
varten ja että romutustodistus annetaan kaikissa tapauksissa?

7. Natura 2000 -alueiden nimeäminen Romaniassa ja Bulgariassa
Luontodirektiivin mukaisesti Bulgariaa ja Romaniaa pyydettiin luovuttamaan 
Natura 2000 -alueiden luetteloa koskevat ehdotuksensa Euroopan komissiolle 
liittymispäivään, 1. tammikuuta 2007 mennessä. Ovatko nämä kaksi maata nyt toimittaneet 
alueita koskevat viralliset luettelot? Jos eivät, milloin komissio odottaa saavansa kyseisten 
maiden luettelot, ja mitä toimenpiteitä on toteutettu kansallisella tai EU:n tasolla sen 
varmistamiseksi, että mahdollisia Natura 2000 -alueita ei sillä välin tuhota laittomilla
toimilla?
On jo ilmoitettu, että monia nykyisiä kansallisen lainsäädännön nojalla suojeltuja alueita, 
mukaan lukien mahdolliset Natura 2000 -alueet, vahingoitetaan merkittävästi laittomilla 
rakennustöillä, hakkuilla ja salametsästyksellä. Esimerkkeinä mainittakoon laittomasti 
rakennettu laskettelualue Pirinin kansallispuistossa Bulgariassa, loma-asuntojen laiton 
rakentaminen Stranzhan luonnonpuistoon ja muille Bulgarian Mustanmeren 
rannikkoalueille, matkailu-/virkistysalueiden laiton rakentaminen Ceahlaun luonnonpuistoon 
Romanissa ja laiton hakkuu Piatra Craiuluin kansallispuistossa Romaniassa. 

Onko komissio tietoinen näistä laittomista toimista, ja mihin toimenpiteisiin se aikoo ryhtyä 
kansallisten hallitusten kanssa näiden osalta?


