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Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen  
Euroopan parlamentin päätöslauselma ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja 
vähentämisen yhtenäistämisestä annetun neuvoston direktiivin 96/61/EY täytäntöönpanon 
edistymisestä (KOM(2003) 354 – C5-0410/2003 – 2003/2125(INI)) 
 
Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Kestävään tuotantoon siirtyminen – 
Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämisestä annetun 
neuvoston direktiivin 96/61/EY täytäntöönpanon edistyminen" (KOM(2003) 354), 

 
– ottaa huomioon ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen 

yhtenäistämiseksi 24. syyskuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/61/EY1, 
 
– ottaa huomioon tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten 

arvioinnista 27. kesäkuuta 1985 annetun neuvoston direktiivin 85/337/ETY2 ja 
vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta 9. joulukuuta 
1996 annetun neuvoston direktiivin 96/82/EY3, 

 
– ottaa huomioon työjärjestyksen 47 artiklan 2 kohdan ja 163 artiklan, 
 
– ottaa huomioon ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunnan 

mietinnön ja vetoomusvaliokunnan lausunnon (A5-0034/2004), 
 
A. katsoo, että direktiivin 96/61/EY tavoitteiden täyttäminen on yksi tärkeimmistä 

edellytyksistä Euroopan teollisuuden hyville tuloksille ympäristöalalla, 
 
B. katsoo, että direktiivi on Euroopan teollisuudelle sekä suuri haaste että suuri 

mahdollisuus, 
 
C. katsoo, että direktiivin tavoite voidaan saavuttaa vain siinä tapauksessa, että sen 

täytäntöönpanosta vastaavat viranomaiset toteuttavat kaikki tarvittavat ponnistelut, 
 
D. katsoo, että muutamissa jäsenvaltioissa on esiintynyt viiveitä direktiivin saattamisessa 

osaksi kansallista lainsäädäntöä, 
 
E. ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden oli lokakuun 2003 loppuun mennessä vastattava 

kyselyyn ja kerrottava seikkaperäisesti, miten ne olivat panneet direktiivin täytäntöön, 
 
F. ottaa huomioon, että direktiivin 96/61/EY mukaan olemassa olevien laitosten on oltava 

direktiivin vaatimusten mukaisia vasta 30. lokakuuta 2007 mennessä, 
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G. ottaa huomioon, että unioniin liittyy toukokuussa 2004 kymmenen uutta valtiota ja että 

direktiivi 96/61/EY on täydellisesti saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä jo 
kahdeksassa kaikkiaan 13:sta ehdokasvaltiosta, 

 
H. ottaa huomioon ne suuret vaikeudet, joita ehdokasvaltioissa on odotettavissa 

direktiivin 96/61/EY täytäntöönpanossa, 
 
I. katsoo, että komission mainitsemat epäselvyydet direktiivin 96/61/EY tulkinnassa 

voivat käytännössä aiheuttaa suurta epävarmuutta direktiivin täytäntöönpanossa, 
 
J. katsoo, että periaatteessa pätee toissijaisuusperiaate, mutta voi osoittautua, että 

viranomaisten toimet täytäntöönpanossa eivät ole riittäviä, ja siksi on harkittava 
pidemmälle yhdenmukaistettuja ratkaisuja, kuten tiettyjä epäpuhtauksia (esim. 
dioksiinit) koskevien, koko yhteisössä noudatettavien päästöraja-arvojen käyttöönottoa, 

 
K. katsoo, että samoista laitostyypeistä on käytettävä kaikissa direktiiveissä samoja 

nimityksiä, 
 
L. katsoo, että on suhtauduttava kriittisesti päästökauppajärjestelmään kuuluvien 

ilmansaasteiden sulkemiseen pois direktiivin 96/61/EY soveltamisalasta,  
 
M. katsoo, että toiminnanharjoittajien perusvelvollisuuksiin kuuluu toteuttaa parhaan 

käytettävissä olevan tekniikan avulla kaikki asianmukaiset toimenpiteet ympäristön 
pilaantumisen estämiseksi; toteaa kuitenkin, että parhaasta käytettävissä olevasta 
tekniikasta on olemassa erilaisia määritelmiä, 

 
N. katsoo, että varsinkaan pienillä yrityksillä ei useinkaan ole tarvittavaa tietoa eikä 

tarvittavia henkilöstö- ja rahoitusresursseja välttämättömien ja toivottujen mukautusten 
tekemiseksi, 

 
1. vaatii EU:ta pidättymään toistaiseksi säännösten täydentämisestä tai laajentamisesta, 

jotta kansalliset viranomaiset saavat lisää aikaa sopeutua nykyiseen oikeudelliseen 
tilanteeseen; 

 
2. ottaa huomioon joulukuussa 2003 allekirjoitetun paremmasta lainsäädännöstä tehdyn 

toimielinten välisen sopimuksen1, jonka tavoitteisiin kuuluu muun muassa 
lainsäädännön selkeys ja avoimuus ja johon sisältyy toimielinten hyväksymiä 
määräyksiä täytäntöönpanosta ja valvonnasta; 

 
3. korostaa, että direktiivin 96/61/EY täytäntöönpanon tehostamiseksi on parannettava 

edelleen kaikkia mahdollisuuksia tukea asianomaisia yrityksiä; 
 
4. kehottaa komissiota laatimaan oppaan laitoksen käsitteen ja liitteen I määrittelemiseksi 

tarkemmin ja ottamaan teollisuuden edustajat ehdottomasti mukaan tähän prosessiin; 
 
5. kehottaa sisällyttämään tällaiseen oppaaseen selvennyksen kunnallisia 

jätevedenpuhdistamoja koskevan direktiivin soveltamisesta sekä kaikista suoraan 
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liitteesssä I olevaan 5.3 kohtaan liittyvistä toiminnoista ottaen huomioon, että 
yhdyskuntajätevesien käsittelystä 21. toukokuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 
91/271/ETY1 säännökset ovat jo voimassa; 

 
6. kehottaa komissiota laatimaan käytännön ohjeita energiatehokkuusvaatimusten selkeää 

määrittelyä varten; 
 
7. kehottaa komissiota tarkistamaan liitteessä I esitetyt raja-arvot tietyiltä osin (esim. 

jätehuolto); katsoo, että raja-arvojen tarkistamiseen on osallistuttava kaikkien niiden, 
joita asia koskee; 

 
8. suhtautuu myönteisesti uusien yhteisön päästöraja-arvojen käyttöönottoon, mikäli 

voidaan osoittaa, että yhden tai useamman jäsenvaltion viranomaiset ovat vahvistaneet 
päästöille raja-arvoja, jotka eivät perustu parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan; 

 
9. ottaa huomioon komission ilmoituksen, että ainakaan seuraavat direktiivin keskeiset 

käsitteet ja määritelmät eivät ole riittävän selkeitä (ks. KOM-asiakirjan 2.1.2. kohta): 
 

– raja-arvot 
 
– laitoksen rajat ja määritelmä 
 
– olennainen muutos 
 
– päästöjen raja-arvojen johtaminen parhaan käytettävissä olevan tekniikan 

perusteella 
 
– tuotantoalueen saattaminen tyydyttävään tilaan 
 
– onnettomuuksia, jätteen määrän minimointia ja energiatehokkuutta koskevat 

lupaehdot; 
 
10. kehottaa komissiota toteuttamaan asianmukaisia toimenpiteitä, jotta varmistetaan, että 

direktiivin 96/61/EY käsitteet vastaavat optimaalisesti direktiivin 85/337/ETY ja 
direktiivin 96/82/EY käsitteitä; 

 
11. pyytää komissiota harkitsemaan mahdollisuutta laatia alakohtaiset suuntaviivat laitoksia 

ja toimintoja koskevien lupien voimassaolon pituudesta; 
 
12. vaatii soveltamaan direktiiviä 96/61/EY myös päästökauppajärjestelmään kuuluviin 

ilmansaasteisiin; 
 
13. katsoo, että tiedonvaihtoverkon ja BREF-asiakirjojen, joiden tavoitteena on direktiivissä 

keskeisten vertailuanalyysien tekeminen ja parhaan käytettävissä olevan tekniikan 
nimeäminen ja sen määrittämisessä opastaminen, asemaa ja siten lupien myöntämistä 
direktiivin kattamille laitoksille on selkeytettävä; 
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14. kehottaa komissiota varmistamaan, että kaikki BREF-asiakirjat saadaan valmiiksi 
mahdollisimman pian ja että niitä tarkistetaan säännöllisesti uusien seikkojen ja 
päästöjen vähentämistekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi; 

 
15. myöntää, että direktiivin 96/61/EY alkuperäiset tarkoitukset eivät ole täysin heijastuneet 

BREF:n määrittelyä koskevaan menettelyyn; pyytää siksi komissiota laatimaan selvät 
kriteerit parhaan käytettävissä olevan tekniikan valintaa varten direktiivin tavoitteiden 
mukaisesti ja ehdottamaan sääntöjä teollisuuden suoritustasojen ilmoittamiseksi ja 
määrittelemään teknisille työryhmille avoimet päätöksentekosäännöt, joihin sisältyy 
asianmukaiset erimielisyyksien käsittelymenettelyt ja riittävät mahdollisuudet 
vähemmistökantojen kirjaamiseksi; 

 
16. suosittelee, että komissio lisää BREF-asiakirjoihin kuvaukset määrällisestä 

energiatehokkuudesta; 
 
17. kehottaa komissiota käännättämään kaikki BREF-asiakirjat kaikille Euroopan unionin 

virallisille kielille; 
 
18. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota tehostamaan toimivaltaisten viranomaisten 

keskinäistä tietojenvaihtoa direktiivin 96/61/EY konkreettisesta täytäntöönpanosta; 
 
19. vaatii laajentamaan yhteisön suuntaviivoja valtiontuesta ympäristönsuojelulle1 varsinkin 

pieniä ja keskisuuria yrityksiä ajatellen; 
 
20. suosittelee, että komissio harkitsisi erillisen direktiivin antamista  pienten ja 

keskisuurten yritysten aiheuttaman ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä ja 
vähentämisestä; 

 
21. kehottaa komissiota direktiivin 96/61/EY tulevien muuttamisten yhteydessä 

sisällyttämään sen soveltamisalaan toiminnot, jotka jäsenvaltioista saadun kokemuksen 
perusteella ovat osoittautuneet ympäristölle hyödyllisiksi; 

 
22. pyytää komissiota direktiiviä 96/61/EY tarkistettaessa tekemään ehdotuksia valtiosta 

riippumattomien järjestöjen virallisen aseman vahvistamiseksi BREF:n määrittelyä 
koskevassa menettelyssä ja myöntämään taloudellisia resursseja, jotta varmistetaan 
asianmukainen valtiosta riippumattoman ympäristöalan osallistuminen; 

 
23. kannattaa jätteenkäsittelylaitosten sisällyttämistä direktiivin soveltamisalaan edellyttäen, 

että niille asetetaan asianmukaiset raja-arvot; 
 
24. kehottaa komissiota edistämään kansallisia strategioita, joiden tavoitteena on sisällyttää 

tiettyjen alojen olemassa olevat laitokset direktiivin 96/61/EY soveltamisalaan ennen 
30. lokakuuta 2007; 

 
25. suosittelee, että komissio tukisi ehdokasvaltioiden hallintokapasiteetin lisäämistä; 
 
26. korostaa, ettei se voi hyväksyä, että direktiivin 96/61/EY tai sen kansallisen 

täytäntöönpanon heikkoudet de facto vesittäisivät kansalaisten oikeuksia, jotka 
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perustuvat Århusin yleissopimukseen, ympäristöön vaikuttavia päätöksiä koskevista 
tiedonsaanti- ja osallistumisoikeuksista annettuihin direktiiveihin sekä oikeussuojan 
saatavuutta ympäristöasioissa koskevaan direktiiviehdotukseen (KOM(2003) 624); 

 
27. katsoo, että laajentumista silmälläpitäen direktiivin yleinen epäselkeys, täytäntöönpanon 

huomattavat erot ja tehokkaiden valvontajärjestelmien puuttuminen heikentävät 
erityisesti ympäristökysymyksissä mahdollisuuksia edistää direktiivillä 96/61/EY 
kestäviin tuotantomalleihin siirtymistä; korostaa myös, että pienet ja keskikokoiset 
yritykset, joita on merkittävä osa direktiivin 96/61/EY kohteena olevista laitoksista, 
kärsivät ensimmäisinä eräiden keskeisten käsitteiden epäselkeydestä, ja pyytää 
ryhtymään tukitoimiin voimassa olevia kilpailusääntöjä ja sisämarkkinoita kunnioittaen; 

 
28. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle. 
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