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KYSYMYKSET, JOTKA KOSKEVAT YHDYSKUNTAJÄTEVESIEN KÄSITTELYSTÄ
ANNETTUA DIREKTIIVIÄ 91/271/ETY

1. Yhdyskuntajätevesien käsittely (Margrete Auken, Marie-Anne Isler-Beguin ja Hiltrud 
Breyer)

Vettä koskevan lainsäädännön, kuten yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetun 
direktiivin 91/271/ETY, täysimääräinen täytäntöönpano on vesipuitedirektiivin 
ennakkoedellytys. Vuonna 2003 15 jäsenvaltion EU:n jäsenvaltiot olivat panneet täytäntöön 
vain 81 prosenttia yhdyskuntajätevesien käsittelyä koskevasta direktiivistä. Komissio on 
käynnistänyt oikeustoimia useita jäsenvaltioita vastaan viime vuosina.

Suurimmalla osalla 12 uudesta jäsenvaltiosta on vuoteen 2015 saakka siirtymäkausi 



PE 396.722v01-00 2/4 DT\692341FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

yhdyskuntajätevesien käsittelyä koskevan direktiivin täytäntöön panemiseksi. Jo nyt näyttää 
kuitenkin selvältä, että monet niistä ovat vastahakoisia täyttämään yhdyskuntajätevesien 
käsittelyä koskevaa direktiiviä siihen mennessä, koska tarvittavaan rahoitukseen ei ole 
poliittista tahtoa. Vaikuttaa siltä, että jotkut kyseisistä jäsenvaltioista vaativat jopa kyseisen 
direktiivin tarkistusta ”sääntelyn parantamisen” nimissä. 

Mikä on komissio näkemys siitä, milloin EU:n 15 vanhaa jäsenvaltiota noudattavat täysin 
yhdyskuntajätevesien käsittelyä koskevaa direktiiviä? Missä tapauksissa komissio ryhtyy 228 
artiklan mukaisiin toimiin niitä EU:n 15 vanhaa jäsenvaltiota vastaan, jotka eivät ole 
noudattaneet yhdyskuntajätevesien käsittelyä koskevaa direktiiviä? Aikooko komissio 
vastustaa jäsenvaltioiden pyyntöjä tarkistaa yhdyskuntajätevesien käsittelystä annettua 
direktiiviä? Mihin toimiin komissio ryhtyy sen varmistamiseksi, että yhdyskuntajätevesien 
käsittelyä koskeva direktiivi pannaan täysimääräisesti täytäntöön EU:n 12 uudessa 
jäsenvaltiossa vuoteen 2015 mennessä?

2. Kysymys direktiivin 91/271/EY 5 artiklan täytäntöönpanosta Kreikassa (Evangelia 
Tzampazi)

Yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetun direktiivin 91/271/EY 5 artiklassa todetaan, että 
jäsenvaltioiden on määriteltävä alueellaan haavoittumiselle alttiit alueet ja varmistettava, että 
yhdyskuntajätevedet, jotka tulevat viemäriverkkoon, käsitellään ennen johtamista 
haavoittumiselle alttiille alueelle tavallista tehokkaammin, jotta ympäristölle ei aiheuteta 
vahinkoa. Kuten asiasta annetussa komission tiedonannossa todetaan, Kreikkaa vastaan on 
käynnistetty määräysten rikkomisesta johtuva menettely, koska tämä ei ole toteuttanut 
vaadittuja toimia.

Voiko komissio kertoa edellä mainitun perusteella:

Miten kyseisen asia on edistynyt?
Mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä sen varmistamiseksi, että direktiivi 91/271/EY pannaan 
asianmukaisesti täytäntöön ja että haavoittumiselle alttiit alueet suojellaan riittämättömästi 
käsitellyltä yhdyskuntajätevedeltä?

VESIPUITEDIREKTIIVIÄ 2000/60/EY KOSKEVAT KYSYMYKSET

3. Vesipuitedirektiivin täytäntöönpanon ensimmäinen vaihe (Margrete Auken, Marie-
Anne Isler-Beguin ja Hiltrud Breyer)

22. maaliskuuta 2007 annetussa komission tiedonannossa KOM(2007)0128 annetaan 
musertava kuva vesipuitedirektiivin 2000/60/EY täytäntöönpanon ensimmäisestä vaiheesta. 
Komissio totesi tiedonannossa, että ”19 jäsenvaltiolla on vakavia ongelmia 4, 9 ja 14 artiklan 
suhteen” ja että ”useimmat muista jäsenvaltioista eivät ole onnistuneet saattamaan 
vesipolitiikan puitedirektiiviä täysimääräisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään”.

4 artiklassa annetaan ympäristötavoitteet, 9 artiklassa käsitellään vesipalveluista aiheutuvien 
kustannusten kattamista ja 14 artikla koskee kansalaisille tiedottamista ja kansalaisten 
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kuulemista. Näin ollen kyseiset artiklat edustavat vesipuitedirektiivin keskeisiä osatekijöitä.

Komissio havaitsi vielä, että keskimäärin yli 60 prosenttia EU:n pintavesistä on joko vaarassa 
jäädä jälkeen vesipuitedirektiivin tavoitteista vuoteen 2015 mennessä tai että niistä ei ole 
riittävästi tietoa riskin arvioimiseksi.

Komissio toteaa, että se aikoo puuttua näihin puutteisiin ensi kädessä.

Mitkä jäsenvaltiot ryhtyivät asianmukaisiin toimiin noudattamatta jättämisen korjaamiseksi 
komission tiedonannon jälkeen? Vai onko yksikään jäsenvaltio ryhtynyt toimiin? Mihin 
toimiin komissio on ryhtynyt ”ensi kädessä” maaliskuun 2007 jälkeen sen varmistamiseksi, 
että jäsenvaltiot noudattavat vesipuitedirektiiviä mahdollisimman pian ja saavuttavat 
ympäristötavoitteet vuoteen 2015 mennessä?

4. Vesipuitedirektiivin 4 artiklan 7 kohdan soveltaminen (Margrete Auken, Marie-Anne 
Isler-Beguin ja Hiltrud Breyer)

Vesipuitedirektiivin 4 artiklan 7 kohdassa todetaan, että tietyissä olosuhteissa jäsenvaltiot 
eivät riko vesipuitedirektiiviä, vaikka pohjaveden hyvää tilaa tai hyvää ekologista tilaa ei 
saavuteta tai veden tilan huononemista ei voida estää.

Mitkä jäsenvaltiot ovat panneet asianmukaisesti täytäntöön 4 artiklan 7 kohdan? Katsooko 
komissio, että jäsenvaltiot, jotka ovat turvautuneet tai todennäköisesti turvautuvat tähän 
artiklaan, ovat täyttäneet tai täyttävät velvollisuutensa? Mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä 
niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole panneet lainkaan tai asianmukaisesti täytäntöön 
4 artiklan 7 kohtaa, mutta jotka suunnittelevat uusia infrastruktuurihankkeita?

5. Yhteisön infrastruktuurirahoituksen yhdenmukaisuus vesipuitedirektiivin kanssa
(Margrete Auken, Marie-Anne Isler-Beguin ja Hiltrud Breyer)

Helmikuussa 2006 annetussa komission asiakirjassa ”Making the Structural and Cohesion 
Funds Water Positive” todetaan, että rahoitusavun on oltava yhdenmukaista vesipolitiikan 
kanssa.

Olemme kuitenkin saaneet tietoja, joiden mukaan yhteisön rahoitusta on osoitettu eri 
hankkeille, kuten patojen tai vesivoimaloiden rakentamiselle, vaikka hankkeet rikkovat 
vesipuitedirektiiviä, sikäli kuin 4 artiklan 7 kohdassa annettuja ehtoja, jotka sallisivat tiettyjen 
velvollisuuksien täyttämättä jättämisen, ei täytetä.

Tietääkö komissio, että yhteisön rahoitusta on osoitettu suurille hankkeille, joilla rikotaan 
yhteisön vesilainsäädäntöä? Mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä sen varmistamiseksi, että 
rakenne- ja koheesiorahaston määrärahojen käytössä noudatetaan vesipuitedirektiivin 
oikeudellisia vaatimuksia?
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6. Vakavien puutteiden korjaaminen (Margrete Auken, Marie-Anne Isler-Beguin ja Hiltrud 
Breyer)

Komission tiedonannossa vesipuitedirektiivin 2000/60/EY täytäntöönpanon ensimmäisestä 
vaiheesta mainitaan vakavia puutteita, jotka koskevat kansallista ekologista arviointia ja 
luokittelujärjestelmiä, erityisesti ratkaisevan tärkeää interkalibrointia. Tämä heikentää 
vakavasti vesipuitedirektiivin uskottavuutta.

Tiedonannossa katsotaan myös, että menetelmiä ja lähestymistapoja on kehitettävä joissain 
keskeisissä kysymyksissä (kuten voimakkaasti muutetut vesimuodostumat, 
riskinarviointiperusteet tai pohjaveden määrä).

Siinä todetaan myös, että nykyisiä tietoaukkoja ja 5 artiklan mukaisen analyysin puutteita 
(vesipiirin ominaisuudet, ihmisten toiminnan ympäristövaikutusten arviointi ja vedenkäytön 
taloudellinen analyysi) on vähennettävä huomattavasti.

Katsooko komissio, että jäsenvaltiot a) tunnustavat puutteet ja b) toteuttavat riittävästi toimia 
niiden korjaamiseksi? Mihin toimiin komissio ryhtyy kyseisten puutteiden korjaamiseksi, ja 
ovatko rikkomismenettelyt osa kyseisiä toimia?

7. Kehitys uusissa jäsenvaltioissa (Richard Seeber)

Millaista on viimeaikainen vesipuitedirektiiviä koskeva kehitys uusissa jäsenvaltioissa, ja 
mitä hinnoittelun käyttöönoton vaikutuksia voidaan havaita uusissa jäsenvaltioissa?

8. Väestökehityksen vaikutus (Richard Seeber)

Väestökehityksen haasteet lisääntyvät nopeasti. Millaisia pitkän aikavälin vaikutuksia 
väestörakenteen kehityksellä on vesipuitedirektiivin täytäntöönpanoon tulevaisuudessa, 
varsinkin kansalaisten osallistumisen osalta?


	692341fi.doc

