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EUROOPAN YMPÄRISTÖLAINSÄÄDÄNNÖN TÄYTÄNTÖÖNPANO

YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN KOKOUS 23.–25. KESÄKUUTA 2008

HORISONTAALISET KYSYMYKSET

1. Euroopan unionin rahoituksen valvontamekanismit (S. Hassi)

Miten komissio varmistaa, että yhteisön varoja käytetään ainoastaan hankkeisiin, jotka ovat 
täysin Euroopan unionin ympäristölainsäädännön mukaisia?

Mitä valvontamekanismeja komissio soveltaa täyden noudattamisen varmistamiseen?

Mitä mekanismeja komissiolla on käytössään varojen perimiseksi takaisin hankkeilta, jotka 
eivät olleet yhteisön ympäristölainsäädännön mukaisia?

Miten monta sellaista hanketta yhteisö on rahoittanut vuodesta 2004 alkaen, jotka eivät olleet 
täysin yhteisön ympäristölainsäädännön mukaisia? Miten monessa tapauksessa komissio peri 
aiheettomasti maksettuja rahoja takaisin?
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DIREKTIIVIEN TÄYTÄNTÖÖNPANO – ERITYISTAPAUKSET

2. Yhteisön jätelainsäädännön täytäntöönpano Italiassa (G. Sacconi)

Italian hallitus antoi 23. toukokuuta asetuksen N:o 90 erityistoimista Campanian alueen 
jätehuoltoalan kriisin hoitamiseksi.

Voiko komissio kertoa, onko kyseinen Italian asetus kaatopaikoista 26. huhtikuuta 1999 
annetun neuvoston direktiivin 1999/31/EY ja jätteistä 5. huhtikuuta 2006 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/12/EY mukainen?

Voiko komissio myös kertoa, voidaanko kyseistä asetusta pitää riittävänä, jotta keskeytetään
Italiaa koskevat rikkomusmenettelyt Euroopan unionin lainsäädännön noudattamatta 
jättämisestä kahdella alalla eli ihmisten terveyden suojelemisessa ja ympäristön 
suojelemisessa jätteistä aiheutuvilta riskeiltä?

3. Yhteisön jätelainsäädännön täytäntöönpano Italiassa (R. Mussachio)

Komission jäsen Dimas oli erittäin hyvin perillä Napolin jäteongelman kiireellisyydestä: 
panimme tyytyväisenä merkille hänen puheensa EP:ssa 15. tammikuuta ja hänen toiveikkaan 
sitoumuksensa Italian paikallisille ja kansallisille viranomaisille siitä, että tilanne voidaan 
ratkaista. Miten komissio arvioi hiljattain, 23. toukokuuta annettua Italian lainsäädäntöä eli 
asetusta N:o 90 pääasiassa aikataulujen osalta ja niiden menettelyjen osalta, jotka koskevat 
suunniteltuja toimia ja uusien kaatopaikkojen yksilöintiä tai nykyisten väliaikaisten 
kaatopaikkojen kohentamista Campaniassa? Katsooko komissio, että suunniteltu aika 
(7 päivää), henkilövoimavarat (asiantuntijoiden määrä laskettu 60:sta 50:een) ja tekniset 
välineet ympäristövaikutusten arvioinnin tekemiseksi direktiivien 85/337 ja 97/11 mukaisesti 
ovat yhteisön lainsäädännön mukaisia? Asetuksessa mainitaan asukkaiden osallistuminen 
ainoastaan opetusministeriön ja neuvoston puheenjohtajavaltion tiedonjakelualoitteiden 
osalta. Pitäisikö Italian asetusta komission mukaan soveltaa selvästi direktiiveihin 2003/4 ja
2003/35, joilla pannaan täytäntöön Ǻrhusin yleissopimus, jolla taataan keskeisten toimijoiden 
ja väestön oikeus saada tietoa ja osallistua jätehuoltosuunnitelmia koskeviin päätöksiin yhtenä 
keskeisenä toimintona?

4. Euroopan unionin rahoittamat jätehankkeet Campaniassa (M. Frassoni)

Yhteisön tukikehystä koskevan joulukuussa 2007 annetun toteutustilanneraportin mukaan 
Campanian alue Italiassa sai 367,53 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahastosta /
Euroopan sosiaalirahastosta vuosina 2000–2006 hankkeisiin, jotka liittyvät jätteisiin ja 
saastuneiden kohteiden kunnostamiseen. 54 prosenttia näistä varoista meni 
108 kunnostushankkeeseen ja loput jätehankkeisiin. Raportissa ilmoitetaan, että jätteiden 
erillisen keräyksen prosenttiosuus nousi Etelä-Italiassa 2,4 prosentista 10,2 prosenttiin 
rahoituksen ansiosta.
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Napolin ja Casertan provinsseissa on kuitenkin tonneittain jätteitä kaduilla ja kansalaiset 
protestoivat uusien kaatopaikkojen avaamista vastaan, koska he pelkäävät, että sinne 
tuotaisiin (laittomasti) myrkkyjä, kuten nykyisille kaatopaikoille. Lisäksi on huomattava, että 
Italian hallituksen hiljattain ehdottama asetus antaa mahdollisesti pontta näille peloille, koska 
siinä poikettaisiin Euroopan unionin lainsäädännöstä monelta osin.

1. Voiko komissio esittää yksityiskohtaisen luettelon kaikista niistä, jotka ovat saaneet 
taloudellista tukea näistä 367,53 miljoonasta eurosta?

2. Voiko komissio todistaa, että koko määrä käytettiin yksinomaan hankkeisiin, jotka 
ovat täysin yhteisön lainsäädännön mukaisia? Jos ei, miten monta tukikelpoista 
hanketta rahoitettiin ja miten monta perimismääräystä aiheettomasti maksetuista 
varoista tehtiin?

3. Mihin toimiin komissio ryhtyy varmistaakseen, että kaudelle 2007–2013 varattu 
410 miljoonaa euroa myötävaikuttaa todella Campanian jäteongelman ratkaisemiseen?

5. Yhteisön jätelainsäädännön täytäntöönpano Kreikassa (D. Papadimoulis)

Komissio on aiemmin todennut, että Kreikan viranomaiset ovat noudattaakseen yhteisön 
tuomioistuimen päätöstä tapauksessa C-205/03 alkaneet poistaa valvomattomia kaatopaikkoja 
määräaikanaan 31. joulukuuta 2008. Komission aiempien vastauksien mukaan Kreikassa oli 
814 laittomia kaatopaikkoja koskevaa kunnostusohjelmaa, jotka saivat yhteisrahoitusta 
koheesiorahastosta syyskuuhun 2007 mennessä.

Miten komissio arvioi Kreikan viranomaisten toimittamia tietoja, mitä tulee laittomien 
kaatopaikkojen sulkemiseksi toteutettuja toimia ja Euroopan unionin varojen käyttöä? Mikä 
on kyseisten määrärahojen toteutusprosentti? Katsooko komissio, että laittomat kaatopaikat 
on lakkautettu vuoden 2008 mennessä? Mitä komissio aikoo tehdä, jos Kreikan toimivaltaiset 
viranomaiset eivät edelleenkään onnistu asiaa koskevan EU-lainsäädännön panemisessa 
ajoissa täytäntöön?

6. Luontotyyppidirektiivin täytäntöönpano Puolassa (B. Sonik)

1. Kun otetaan huomioon, että Puolan hallitus on laatinut monimutkaisen suunnitelman 
Natura 2000 -verkoston alueiden ehdottamiseksi ja luokittelemiseksi, voiko komissio 
mahdollistaa muutoksia Natura 2000 -verkostoon jo esitettyihin alueisiin (ehdotetut 
muutokset perustellaan ja laaditaan erityisten tieteellisten tutkimusten pohjalta)?

2. Kun otetaan huomioon, että Puola on esittänyt laajoja, n. 20000–30000 hehtaarin 
alueita otettavaksi Natura 2000 -verkostoon, salliiko komissio sen, että ne jaetaan 
kategorioihin (esim. kategoria 0 – ei toimintamahdollisuuksia; kategoria 1 – rajoitetut 
mahdollisuudet sekä tarve laatia ympäristövaikutusarviointi; kategoria 2 – hyvät 
toimintamahdollisuudet; kategoria 3 – ei tarvetta ympäristövaikutusarviointiin)? 
Kategoriat määriteltäisiin erityisten tieteellisten tutkimusten pohjalta.

3. Tapauksissa, joissa investoinnit ovat vaikeita, olisiko mahdollista järjestää 
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työkokouksia komission asianomaisten elinten kanssa, jotta voitaisiin löytää 
kompromissiratkaisuja sen välttämiseksi, että jo tekeillä olevat työt keskeytyvät?

4. Voiko komissio antaa Puolalle organisatorista ja taloudellista tukea maan 
luonnonsuojeluhallinnon rakenteen uudelleenjärjestelyprosessiin?

5. Jos tiettyjen investointien taloudelliset resurssit jäädytetään, voiko komissio ehdottaa 
toimia, joihin Puolan hallitus voisi ryhtyä mahdollistaakseen töiden aloittamisen 
uudelleen? (Puola on halukas antamaan tarvittavan kompensaation).

7. Luontotyyppidirektiivin täytäntöönpano Suomessa (S. Hassi, R. Myller)

Luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annettu direktiivi 
92/43/ETY muodostaa Euroopan unionin luonto- ja biodiversiteettipolitiikan kulmakiven. 
Natura 2000 -verkosto luotiin luontotyyppidirektiivin puitteissa.

Pallastunturi on osa Natura 2000 -verkostoa. Pallastunturilla on useita luontotyyppejä, kuten
Fennoskandian hemiboreaalinen luontainen jalopuumetsä, jotka luontotyyppidirektiivin ja sen 
liitteiden nojalla kuuluvat yhteisön tärkeinä pitämiin luontotyyppeihin, joiden suojelemiseksi on 
osoitettava erityisten suojelutoimien alueita. Alueilla, joilla on näitä tyyppejä, jäsenvaltioiden on 
otettava käyttöön tarpeellisia säilyttämistoimenpiteitä, jotka edellyttävät kyseisten alueiden 
asianmukaisten hoitosuunnitelmien toteuttamista. Direktiivissä todetaan selkeästi, että kaikki 
suunnitelmat tai hankkeet, jotka eivät liity suoranaisesti alueen käyttöön tai ole sen kannalta 
tarpeellisia mutta ovat omiaan vaikuttamaan tähän alueeseen merkittävästi joko erikseen tai 
yhdessä muiden suunnitelmien tai hankkeiden kanssa, on arvioitava asianmukaisesti sen 
kannalta, miten ne vaikuttavat alueen suojelutavoitteisiin.

Tällä hetkellä Pallastunturille ollaan suunnittelemassa uutta hotellia. Sellaisen rakentamisella 
voisi olla vakavia vaikutuksia alueen lajeihin ja luontotyyppeihin, joten on erittäin tärkeää, että 
kaikki tarpeelliset arvioinnit tehdään.
Haluaisimme kysyä komissiolta seuraavaa: miten komissio voi valvoa Pallastunturin kaltaisia 
alueita, jotka kuuluvat Natura 2000 -verkostoon ja kuuluvat luontotyyppidirektiivin vaatimusten 
alaisuuteen? Miten komissio voi varmistaa, että jäsenvaltiot täyttävät velvoitteensa arvioida 
kaikki mahdolliset riskit alueen luontotyypille ja että alueen vaikutusarvioinnit noudattavat
luontotyyppidirektiivin vaatimuksia ja Natura 2000 -verkoston sääntöjä? Missä vaiheessa 
komissio tarkastelee hankkeita Natura 2000 -verkoston alueella? Edellyttääkö komissio 
ennakkotietoja ennen kuin rakennusprosessi voi alkaa?
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