
 

 
 Nitraatit (menettely ilman keskustelua) 

A5-0386/2000  

Euroopan parlamentin päätöslauselma nitraateista annetun direktiivin 91/676/ETY 
täytäntöönpanosta (2000/2110(INI)) 
 
Euroopan parlamentti, joka 
 
– ottaa huomioon neuvoston direktiivin 91/676/ETY vesien suojelemisesta maataloudesta 

peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta1, 
 
– ottaa huomioon komission kertomukset neuvostolle ja Euroopan parlamentille vesien 

suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta 
annetun neuvoston direktiivin 91/676/ETY täytäntöönpanosta (KOM(1997) 473) ja 
vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta 
pilaantumiselta annetun neuvoston direktiivin 91/676/ETY mukaisesti toteutetuista 
toimenpiteistä (KOM(1998) 16), 

 
– ottaa huomioon mainituista kertomuksista 20. lokakuuta 1998 antamansa 

päätöslauselman2, 
 
– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa käsiteltävänä olevat 

oikeustapaukset ja annetut tuomiot, 
 
– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY yhteisön 

vesipolitiikan puitteista3, 
 
– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ympäristöasioiden, kansanterveyden ja 

kuluttajapolitiikan valiokunnan valtuuskunnan havainnot Alankomaihin 12. lokakuuta 
2000 suuntautuneelta matkaltaan, 

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

mietinnön sekä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnon (A5-
0386/2000), 

 
1. suosittaa, että välittömänä painopisteenä olisi pidettävä nykyisen lainsäädännön 

täytäntöönpanoa eikä direktiivin uudelleenlaatimista ja –muotoilua; 
 
2. katsoo erityisesti, että nitraattidirektiivillä ei ole sen puutteellisen täytäntöönpanon 

vuoksi juurikaan onnistuttu saavuttamaan sen tavoitteena olevaa nitraattien aiheuttaman 
pilaantumisen vähentämistä ja rehevöitymisen ehkäisemistä; huomauttaa, että Euroopan 
ympäristökeskus on todennut, että EU:n suurimpien jokien nitraattipitoisuudet ovat 

                                                 
1 EYVL L 375, 31.12.1991, s. 1. 
2 EYVL C 341, 9.11.1998, s. 35. 
3  EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1. 



säilyneet lähes muuttumattomina vuodesta 1980 lähtien; tämä merkitsee sitä, että 
nitraattien aiheuttamassa vesistöjen pilaantumisessa ja merten (erityisesti Pohjanmeren 
ja Itämeren sekä Adrianmeren pohjoisosan) rehevöitymisessä ei ole vielä tapahtunut 
suunnanmuutosta; 

 
3. pyytää jäsenvaltioita ryhtymään välittömästi konkreettisiin toimiin, jotta 

nitraattidirektiivi voidaan panna täytäntöön erityisesti toimintaohjelmien yhteydessä 
alueilla, joita uhkaa nitraattien aiheuttama saastuminen; katsoo, että on tarpeen toimia 
viipymättä ja tehokkaasti,  

 
a) koska vesistöjen palautuminen hyvään kuntoon kestää usein monta vuotta 

("supertankkeri"-ilmiö) ja  
b) jotta olemassa olevat kilpailun vääristymät voidaan minimoida; 

 
4. katsoo, että Tanskaa ja Ruotsia lukuun ottamatta nitraattidirektiivin täytäntöönpano on 

ollut äärimmäisen epätyydyttävää ja komissio on toiminut hitaasti jäsenvaltioiden 
rankaisemisessa direktiivin täytäntöönpanon laiminlyönnistä; kehottaa komissiota 
edelleen epäröimättä käyttämään hallussaan olevia aiheellisia oikeudellisia keinoja, 
mukaan lukien asianmukaisen suuruiset sakot, nitraattidirektiivin asianmukaisen 
täytäntöönpanon varmistamiseksi aina, kun se havaitsee jäsenvaltioiden rikkovan 
velvoitteitaan; 

 
5. pitää tarpeellisena rikkomismenettelyn nopeuttamista, kun kyseessä on yhteisön 

ympäristön- ja kuluttajansuojelualan lainsäädännön noudattamisen laiminlyönti; katsoo, 
että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelle esitettyjen kanteiden viivästymisaika olisi 
lyhennettävä vähintäänkin 6 kuukauteen, jotta sanktioilla olisi tehokkaampi 
ennaltaehkäisevä vaikutus; katsoo, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen pitäisi 
ensisijaisesti pyrkiä vähentämään ratkaisua odottavien asioiden ruuhkautumista; 

 
6. katsoo, että vaikka komissio on hiljattain julkaissut vakiolomakkeen auttaakseen 

jäsenvaltioita raportoimaan direktiivin täytäntöönpanosta ja tehokkuudesta, suoria 
vertailuja ja määrällisiä arvioita on vaikea tehdä eri muodoissa jo toimitettujen tietojen 
pohjalta ja että valvontamenettelyt ja näytteenottotekniikat vaihtelevat jäsenvaltioittain; 
katsoo, että komission olisi otettava käyttöön vesinäytteiden ottoa koskevat yhteisön 
suuntaviivat, jotka mahdollistavat jäsenvaltioiden välisen suoran vertailun direktiivin 
tavoitteiden saavuttamisen alalla; 

 
7. pyytää komissiota arvioimaan paremmin ja jatkuvasti direktiivin täytäntöönpanoa ja 

tehoa ja esittämään viipymättä ehdotuksia eri päästölähteiden ja niiden vaikutusten 
arviointikeinojen ja näytteenottomenetelmien parantamiseksi, jotta voidaan suoraan 
verrata keskenään jäsenvaltioiden direktiivin tavoitteiden noudattamisessa saavuttamia 
tuloksia ottaen huomioon kunkin jäsenvaltion lähtötaso; 

 
8. katsoo, että jäsenvaltiot voivat pyytää poikkeuslupaa; katsoo, että niiden ei pidä koskea 

direktiivin tavoitteita, vaan ainoastaan sen toimia (jotka on kuvattu edellä mainitun 
direktiivin liitteen III kohdassa 2) ja että säädettyjä menetelmiä koskevat poikkeusluvat 
voidaan sallia ainoastaan, jos: 

 
a) varmistetaan, että direktiivin tavoitteet saavutetaan todennettavalla tavalla 

(esimerkiksi kivennäisainekirjanpidon avulla) ja  



 

b) poikkeusluvan myöntäminen ei johda jäsenvaltioiden välisen kilpailun 
vääristymiseen; 

 
9. katsoo, että komission olisi otettava huomioon, että on jäsenvaltioita, joilla on 

tieteellisesti perustellut syyt haluta poiketa 170 kg N/ha:n rajoituksesta; katsoo, että 
ehtona sille on oltava se, että normia, 50 mg nitraattia pohjavesilitraa kohti, ei saa ylittää 
missään olosuhteissa ja se, että kemiallisten lannoitteiden käytön lisärajoittaminen takaa 
direktiivin 75/440/ETY1 raja-arvojen noudattamisen; 

 
10. ottaa huomioon, että direktiivissä ei mainita määräaikaa sen tavoitteiden 

saavuttamiselle; tämä määräaika on vahvistettu vesialan puitedirektiivissä;  
 
11. pyytää komissiota varmistamaan määrättyä ilmoitusmenettelyä noudattaen, että 

yksittäisten jäsenvaltioiden mahdolliset (esim. eläintiheyteen tai seurantamenetelmiin 
liittyvät) poikkeukset eivät johda suojelun tason heikkenemiseen, vaan erityisten 
alueellisten olosuhteiden huomioonottamisen ansiosta direktiivin tarkempaan 
täytäntöönpanoon; 

 
12. katsoo, että direktiiviä noudattavien jäsenvaltioiden maanviljelijät ovat kilpailullisesti 

heikommassa asemassa verrattuna niihin, jotka eivät noudata tiukkoja vaatimuksia ja 
että tämä koskee erityisesti Tanskaa; katsoo, että direktiivin noudattaminen kaikkialla 
unionissa korjaisi tämän epäoikeudenmukaisen tilanteen ja että komission on ryhdyttävä 
kaikkiin mahdollisiin toimiin varmistaakseen direktiivin noudattamisen kaikkialla 
EU:ssa; 

 
13. katsoo, että maataloustuotannolle myönnetyn taloudellisen tuen suuntaamista uudelleen 

Euroopan unionissa luonnon säilyttämiseen, ympäristönsuojeluun ja 
vesihuoltojärjestelmiin on joudutettava, jotta maanviljelijöille voidaan tarjota 
ympäristöystävällisempiä toimintavaihtoehtoja; kehottaa komissiota tekemään siihen 
tarvittavat aloitteet; 

 
14. katsoo, että komission on otettava huomioon muiden maatalouslinjausten (kuten 

kesannointisääntöjen) ja viljanviljelyn tukemisen vaikutukset vesien 
nitraattipitoisuuteen, kun se määrittelee näitä linjauksia ja tukimääriä; 

 
15. katsoo, että komission on arvioitava muualta kuin maataloudesta peräisin olevien 

nitraattien aiheuttamaa pilaantumista ja ryhdyttävä toimiin havaittujen ongelmien 
ratkaisemiseksi; tämä koskee erityisesti yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetun 
neuvoston direktiivin 91/271/ETY2 soveltamista, joka on kaikissa jäsenvaltioissa 
puutteellista; pyytää komissiota ryhtymään välittömästi yhdenmukaisiin toimiin tämän 
asian laiminlyöviä jäsenvaltioita vastaan ja aloittamaan viipymättä kaikki tarvittavat 
oikeudelliset toimet; 

 
16. katsoo, että komission olisi tutkittava kuudennen ympäristöä koskevan 

toimintaohjelman yhteydessä fosfaattien vaikutusta rehevöitymiseen ja ryhdyttävä 
tarvittaessa toimiin tämän pilaantumisen vähentämiseksi; 
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17. ottaa huomioon, että ehdokasvaltioissa nitraattia käytetään toistaiseksi suhteellisen 
vähän ja että Puolassa nitraattia käytetään vain neljännes Länsi-Euroopan keskiarvosta; 
katsoo, että ehdokasvaltioiden on pidettävä kiinni näistä hyvistä lähtökohdistaan eivätkä 
EU:n uusien itäeurooppalaisten jäsenten maatalouden kehittämiseen ja tehostamiseen 
suunnatut toimet saisi olla ristiriidassa nitraattidirektiivin tavoitteiden kanssa; 
maatalouspolitiikan mahdollista ympäristövaikutusta tällä alueella on seurattava ja sitä 
on muutettava tarpeen mukaan; 

 
18. katsoo, että jäsenvaltioiden epäonnistuminen tämän ja muiden direktiivien velvoitteiden 

noudattamisessa vaarantaa periaatteen, jonka mukaan uusien jäsenvaltioiden on 
harmonisoitava ympäristölainsäädäntönsä ennen laajentumista; ihmettelee, miksi niiden 
pitäisi noudattaa sääntöjä, jotka suurin osa nykyisistä jäsenvaltioista jättää röyhkeästi 
noudattamatta; katsoo, että jos kaikki 15 jäsenvaltiota panisivat direktiivin täydellisesti 
täytäntöön, unioni voisi painostaa ehdokasvaltioita parantamaan ympäristön tilaa ilman, 
että sitä syytetään tekopyhyydestä; 

 
19. katsoo, että nitraattien huuhtoutumista voitaisiin vähentää ja direktiivin tavoitteet 

voitaisiin saavuttaa helpommin välttämällä kesantomaiden viljelyä ja tukemalla tätä 
kautta pitkäaikaista kesannointia Natura 2000 -alueilla sekä kylvämällä talvehtivia 
kasveja aikaisen sadonkorjuun jälkeen ja, joissakin olosuhteissa, istuttamalla havupuita, 
joita on luonnostaan nitraateille alttiilla vyöhykkeillä Natura 2000 -verkoston 
ulkopuolella; katsoo, että kosteikot olisi palautettava mahdollisuuksien mukaan; 

 
20. pyytää komissiota harkitsemaan laajojen nurmiviljelmien tukemista ja tiettyjen 

uusiutuvien kasvien istuttamista kesannoiduille tai viljelykäytöstä poistetuille maille 
nitraatin, fosfaatin ja muiden ravinteiden huuhtoutumisen ja tätä kautta vesistöjen 
rehevöitymisen vähentämiseksi; 

 
21. katsoo, että niiden jäsenvaltioiden, jotka määrittelevät koko alueensa 

pilaantumisalttiiksi, on perusteltava kantansa komissiolle; katsoo, että jos ilmenee, että 
jäsenvaltiot ovat päätyneet tähän hyvin huolimattomasti, niiden olisi arvioitava 
uudelleen kyseisiä alueita koskevat määritelmänsä; katsoo, että on tehtävä selväksi, että 
koko alueen määritteleminen pilaantumisalttiiksi merkitsee sitä, että nitraattien 
aiheuttaman pilaantumisen vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä tarvitaan koko 
alueella ja että yhden jäsenvaltion alueen suojelun ei pidä olla haitaksi toisen 
jäsenvaltion ympäristölle; katsoo, että koska pilaantumisalttiiden vyöhykkeiden 
määrittäminen on erittäin arka asia, komission on esitettävä objektiiviset 
arviointiperusteet, jotta voidaan yksilöidä alueet, joilla toimintaa tarvitaan; 

 
22. katsoo, että maanviljelijöiden pitäisi tai ainakin he voisivat käyttää nykyistä enemmän 

erityisten maaperien ja kasvilajikkeiden lannoitustarpeita koskevia analyyseja, tietoa ja 
asiantuntijaneuvontaa, jotta he voisivat pyrkiä tasapainoiseen lannoitukseen, katsoo, että 
tietokonemalleja, joilla lannoittamisen tarve voidaan ennakoida täsmällisesti, voitaisiin 
joissakin tapauksissa käyttää täydentävinä välineinä; 

 
23. kehottaa antamaan maanviljelijöille parempaa käytännön ja teknistä tukea 

nitraattihuuhtoutumien vähentämisessä; korostaa erityisesti tarvetta tehdä ilmaisia 
maaperäanalyysejä ja tukea kiinteän lannan ja kiinteytetyn lannan käyttöä ja menetelmiä 
eläinperäisten lannoitteiden kestäväksi muuntamiseksi (kompostointi, kiintoaineen 
erottaminen, biokaasutuotanto jne.); 



 

 
24. katsoo, että direktiivin yhtenäisen soveltamisen varmistamiseksi olisi luotava 

standardoidut analyysi- ja näytteenottomenetelmät, joilla voidaan selvittää maatalouden 
osuus pohja- ja pintavesien nitraattipitoisuuksista ja katsoo, että näissä standardoiduissa 
analyysi- ja näytteenottomenetelmissä on aina otettava huomioon seuraavat asiat: 

 
– pohjavesien nitraattimittausmenetelmälle vakionäytteenottosyvyys 
– mittauspisteiden tasapuolinen jakautuminen 'alttiin' alueen sisällä 
– vuotuisten valumien vaihteluiden korjaus; 
 

25. pyytää komissiota laatimaan luettelon toimenpiteistä, jotka ovat osoittautuneet 
tehokkaiksi maissa, joissa nitraattidirektiivi on pantu menestyksekkäästi täytäntöön; 
katsoo, että tällaisen luettelon avulla koko EU voi hyötyä näissä maissa saaduista 
kokemuksista; katsoo, että luetteloon olisi sisällettävä muun muassa seuraavat 
toimenpiteet: 

 
a) kansallisen nitraattitoimintasuunnitelman laatiminen koko toimintaa varten; 

 
b) pohjavesivarojen tarkka kansallinen kartoitus erityisen pilaantumisalttiiden 

vyöhykkeiden määrittelemistä silmällä pitäen; 
 

c) sellaisten maanviljelijöiden palkitseminen, jotka näillä erityisen 
pilaantumisalttiilla vyöhykkeillä käyttävät erityisen ympäristöystävällisiä 
viljelymenetelmiä, jotka ylittävät laissa asetetut vaatimukset; 

 
d) luonnonmukaisesti viljeltävien alueiden jatkuvan laajentamisen varmistaminen 

(mahdollisesti tukijärjestelyin); 
 

e) luonnon omien keinojen hyödyntäminen 
 

– viljelemättömien alueiden luominen jokien, vesistöjen, vuonojen, järvien 
ja merien rannalle 

– kosteikkoalueiden laajentaminen 
– metsänistutuksen lisääminen 
– vuoroviljelyä ja välikasveja koskevien määräysten antaminen; 

 
f) lannoitussuunnittelu sekä yksittäisiä tiloja koskevat lannoitusnormit, joissa 

ympäristö sanelee lannoitemäärät;  
 

g) tiloille esitettävä vaatimus ylläpitää lannoitekirjanpitoa, joka antaa hyvän 
yleiskäsityksen kokonaiskulutuksesta ja luo perustan seuraamuksille 
(maksut/sakot), jos tilan lannoitusnormit ylittyvät; 

 
h) näistä maksuista/sakoista saatavien tulojen käyttö kosteikkojen luomiseen, 

metsänistutukseen ja muihin luonnonympäristön palauttamistoimiin; 
 

i) lannan varastointia yksittäisillä tiloilla koskevat vaatimukset siten, että sitä 
levitetään vain silloin, kun kasvit voivat sitä hyödyntää; 

 
j) yksittäisen tilan eläinten lukumäärän on vastattava viljeltyä alaa, jotta 



varmistetaan, että tuotettu lanta saadaan käytettyä; 
 

k) jatkuvan seurannan ja valvonnan käynnistäminen; 
 

26. pyytää komissiota vuonna 1999 uudistetun yhteisen maatalouspolitiikan toteuttamisen 
yhteydessä ottamaan yhdenmukaisesti huomioon ympäristönsuojelua koskevien 
tavoitteiden täytäntöönpanon ja tiedottamaan siitä Euroopan parlamentille vuoden 2001 
aikana; 

 
27. muistuttaa komission velvollisuudesta tiedottaa nitraattidirektiivin täytäntöönpanosta; 

pyytää komissiota ottamaan seuraavan nitraattidirektiivin soveltamista koskevan 
kertomuksen yhteydessä huomioon seuraavat periaatteet: 

 
a) vertailukelpoinen kuvaus nitraattien aiheuttaman saastumisen vaikutuksista 

kaikissa jäsenvaltioissa 
b) sellaisten tiedostojen laatiminen, jotka osoittavat vedenlaadun ja siinä tapahtuvat 

muutokset vertailukelpoisessa muodossa 
c) vertailukelpoinen kuvaus tähän asti toteutetuista toimista (hyvän käytännön 

ohjeet, toimintaohjelmat jne.); 
 

pyytää lisäksi komissiota toimittamaan nämä kertomukset ymmärrettävässä muodossa 
suuren yleisön saataville; 

 
28. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 

jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille. 
 
 



 

 
 Luontotyypit (menettely ilman keskustelua) 

A5-0387/2000  

Euroopan parlamentin päätöslauselma luontotyyppien suojelusta annetun direktiivin 
92/43/ETY täytäntöönpanosta (2000/2111(INI)) 
 
Euroopan parlamentti, joka 
 
– ottaa huomioon biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen, 
 
– ottaa huomioon Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden 

elinympäristön suojelemisesta tehdyn Bernin yleissopimuksen, 
 
– ottaa huomioon tiedon saantia, kansalaisten osallistumisoikeutta sekä muutoksenhaku- 

ja vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen, 
 
– ottaa huomioon Euroopan komission tiedonannon vesiperäisten alueiden järkiperäisestä 

käytöstä ja suojelusta (1995) (KOM (1995) 189) sekä neuvoston päätelmän (1996), 
jonka se antoi vesiperäisten alueiden järkiperäistä käyttöä ja suojelua koskevan julkisen 
keskustelun jälkeen, 

 
– ottaa huomioon kuudennentoista vuosikertomuksen yhteisön oikeuden soveltamisen 

valvonnasta (1998) (KOM(1999) 301)1, 
 
– ottaa huomioon 20. lokakuuta 1998 antamansa päätöslauselman komission 

tiedonannosta neuvostolle ja Euroopan parlamentille biologista monimuotoisuutta 
koskevan Euroopan yhteisön strategiasta (KOM(1998) 42 - C4-0140/1998 - SEC(1998) 
348 – C4-0155/1998)2, 

 
– ottaa huomioon neuvoston direktiivin 92/43/ETY luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 

eläimistön ja kasviston suojelusta (luontotyyppidirektiivi)3, 
 
– ottaa huomioon neuvoston direktiivin 79/409/ETY luonnonvaraisten lintujen suojelusta 

(lintudirektiivi)4, 
 
– ottaa huomioon neuvoston direktiivin 85/337/ETY tiettyjen julkisten ja yksityisten 

hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista (ympäristövaikutusdirektiivi)5, 
 
– ottaa huomioon 6. syyskuuta 2000 vahvistamansa kannan neuvoston yhteisestä kannasta 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tiettyjen suunnitelmien ja 
ohjelmien ympäristövaikutuksen arvioinnista (5685/1/2000 – C5-0180/2000 – 
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1996/0304(COD))1, 
 
– ottaa huomioon työjärjestyksen 47 artiklan 2 kohdan ja 163 artiklan, 
 
– ottaa huomioon ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunnan 

mietinnön (A5-0387/2000), 
 
A. ottaa huomioon, että yhteisön luonnonsuojelulainsäädäntö ei ole vielä 

kokonaisuudessaan voimassa, koska jäsenvaltiot eivät ole panneet täytäntöön kahdeksan 
vuotta sitten hyväksyttyä luontotyyppidirektiiviä ja yli 20 vuotta sitten hyväksyttyä 
lintudirektiiviä; ottaa huomioon, että luontotyyppi- ja lintudirektiivien täytäntöönpano 
on sekä lajien suojelun että Natura 2000-verkon perustamisen osalta Euroopan unionin 
ja sen jäsenvaltioiden tärkeimpiä keinoja biologisesta monimuotoisuudesta tehdyn 
yleissopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi, 

 
B. katsoo, että jäsenvaltioita vastaan käynnistetyt rikkomusmenettelyt, jotka koskevat 

yhteisön lainsäädännön noudattamatta jättämistä tai sen riittämätöntä saattamista osaksi 
kansallista lainsäädäntöä, etenevät liian hitaasti ja että ympäristön tapauksessa tämä 
lisää suojelun tarpeessa oleville luontotyypeille ja lajeille aiheutuvaa uhkaa, 

 
C. katsoo, että luontotyyppidirektiiviä ei toistaiseksi tarvitse muuttaa, lukuun ottamatta 

yhteisön laajentumisen aiheuttamia tarkistuksia; katsoo, että sen sijaan ponnistukset on 
keskitettävä tämän direktiivin täytäntöönpanoon, 

 
D. katsoo, että komission on annettava parlamentille säännöllisiä kertomuksia biologista 

monimuotoisuutta koskevan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanosta, 
 
E. ottaa huomioon, että historiallisesti luonnonsuojelun lähtökohtana on ollut luonnon 

esteettinen ja tieteellinen arvo; katsoo, että nykyaikaisessa lähestymistavassa on tämän 
lisäksi tunnustettava ekosysteemien, lajien runsauden ja biologisen monimuotoisuuden 
välttämättömyys kestävän kehityksen kannalta; ottaa huomioon, että toimivien 
ekosysteemien suojelu parantaa merkittävästi ihmisten elämän laatua ja että suojelun on 
kuuluttava olennaisena osana kaikkien alojen toimiin ja poliitikkoihin; katsoo, että 
luonnon ja biologisen monimuotoisuuden suojelutoimia ei pidä rajoittaa ainoastaan 
suojelualueille, vaan että ne on ulotettava kaikkialle yhteisön alueelle ja sisällytettävä 
kaikkiin toiminnan aloihin, kuten maatalouteen ja liikenteeseen, siten että asianomaisten 
maantieteellisten alueiden taloudellinen ja sosiaalinen tilanne otetaan riittävällä tavalla 
huomioon; ottaa huomioon, että eurooppalainen maatalous vaalii ja hoivaa 
kulttuurimaisemia ja että hyvän maatalouskäytännön mallin mukainen maanviljelys 
perustuu ympäristön suojelun ja säilyttämisen tavoitteisiin; katsoo, että maaperä ei ole 
lisääntyvä luonnonvara, ja että on maanviljelijöiden edun mukaista säilyttää tämä 
pääoma terveenä ja hedelmällisenä paitsi itseään myös tulevia sukupolvia varten, 

 
F. ottaa huomioon, että ympäristönäkökohdat on sisällytettävä tehokkaasti kaikkiin EU:n 

politiikkoihin EY:n perustamissopimuksen 6 artiklan mukaisesti; katsoo, että komission 
on kuudetta ympäristöalan toimintaohjelmaa valmistellessaan tunnustettava, että 
luonnon ja biologisen monimuotoisuuden suojelun on oltava olennainen tekijä 
ympäristösuunnittelussa ja –hallinnossa kaikilla politiikan aloilla, 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, kohta 4. 



 

 
G. katsoo, että yhteisön luonnonsuojelupolitiikan painopistettä on asteittain muutettava 

suojelualueiden perustamisesta niiden hoitoon ja suojeluun ja että jäsenvaltioiden on 
laadittava Natura 2000 -alueita koskevia hoitotoimia ja otettava käyttöön olennaiset 
indikaattorit sisältäviä seurantajärjestelmiä, 

 
H. ottaa huomioon, että luontotyyppidirektiivi tarjoaa hyvän ja nykyaikaisen perustan 

luonnonsuojelulle, minkä vuoksi suojelussa on otettava huomioon eri tahojen intressit, 
mutta se on myös aiheuttanut kiistoja monissa maissa, 

 
I. ottaa huomioon, että mainitut luontotyyppidirektiivi ja lintudirektiivi, joiden tavoitteet 

ovat yhteydessä toisiinsa, ovat tärkeimmät lainsäädännölliset keinot yhteisön tason 
luonnonsuojelussa ja että jäsenvaltioiden velvollisuus on siirtää nämä säännökset osaksi 
kansallista lainsäädäntöään, saattaa ne voimaan ja soveltaa niitä käytännössä, 

 
J. ottaa huomioon, että teiden, patojen ja satamien kaltainen infrastruktuuri rikkoo 

maisemaa ja eristää kasvi- ja eläinpopulaatioita toisistaan; toteaa, että luontotyyppien 
rikkoutuminen ja kutistuminen eristää populaatioita toisistaan, vähentää geenien vaihtoa 
ja vaikeuttaa populaatioiden elinmahdollisuuksia, minkä vuoksi on perustettava 
yhtenäinen Natura 2000 –ympäristöverkosto, jonka pohjana ovat lintudirektiivin 
mukaiset erityissuojelualueet ja luontotyyppidirektiivin mukaiset erityisten 
suojelutoimien alueet; katsoo, että riittävät ekologiset käytävät ja suojavyöhykkeet ovat 
olennainen osa Euroopan luonnonsuojelua; katsoo, että luontotyyppidirektiivin 
menestyksen varmistamiseksi tarvitaan toisiinsa liittyviä laajempia suojelualueita; 
katsoo, että Natura 2000:n yhdenmukaisuuden varmistaminen vaatii 
ympäristövaikutusten arvioinnin pikaista parantamista ja liikennehankkeiden ja muiden 
maankäyttöaloitteiden strategisen ympäristöarvioinnin käyttöönottoa, 

 
K. katsoo, että jäsenvaltioiden on sitouduttava luontotyyppidirektiivin liitteessä IV 

lueteltujen "yhteisön tärkeinä pitämien lajien" tiukkaan suojeluun kaikkialla omalla 
alueellaan sekä kaikilla levähdyspaikoilla ja lisääntymisalueilla; katsoo, että komission 
on direktiivin täytäntöönpanosta annettujen kansallisten kertomusten perusteella 
valvottava, että mainitut järjestelmät ovat toiminnassa, ja ryhdyttävä mahdollisimman 
nopeasti täytäntöönpanon varmistaviin toimiin, jos järjestelmiä ei ole olemassa, 

 
L. katsoo, että sekä jäsenvaltioiden että ehdokasvaltioiden on kiireellisesti turvattava 

vähemmän intensiivisen maatalouden ja ympäristöä vähemmän rasittavien muiden 
toimien toimintaedellytykset, sillä tieteellisesti on todistettu, että mainitut käytännöt 
edistävät biologisen monimuotoisuuden säilymistä; ottaa huomioon, että monet 
luontotyypit liittyvät läheisesti maankäyttöön ja raaka-aineiden hyödyntämiseen ja ovat 
erittäin herkkiä hyödyntämistapojen muutoksille; ottaa huomioon, että Agenda 2000:n 
yhteydessä hyväksyttyjä maaseudun kehittämisasetuksen mukaisia toimia voidaan 
käyttää Natura 2000:n täytäntöönpanossa, suojavyöhykkeet ja ekologiset käytävät 
mukaan lukien, että niitä on sovellettava huolellisesti ja arvioitava ja että niiden 
budjettia on korotettava huomattavasti; kehottaa komissiota tulevaisuudessa 
sisällyttämään maaseudun kehittämistä koskevaan asetukseen selkeän maininnan Natura 
2000 -verkostosta, 

 
M. katsoo, että luontotyyppidirektiivin aiheuttamat rahoitusvelvoitteet ovat jäsenvaltioiden 

vastuulla ja että direktiivin 8 artiklassa määrätään, että yhteisön yhteisrahoitus on 



mahdollista vain tiettyjen toimenpiteiden osalta yhteisön tärkeinä pitämissä kohteissa; 
katsoo, että LIFE-ohjelman budjettia on lisättävä tarvittavalla määrällä, jotta sillä 
voidaan rahoittaa Natura 2000 -verkoston perustamiseen liittyviä kokeiluhankkeita 
jäsenvaltioissa ja ehdokasvaltioissa; katsoo, että tässä lisäyksessä on otettava huomioon, 
että budjettia on lisätty tuskin lainkaan vuoden 1992 jälkeen ja että yhteisrahoituksen 
kysyntä on jokaisena vuonna ollut monta kertaa suurempi kuin käytettävissä olevat 
varat, 

 
N. ottaa huomioon, että luontojärjestöt ovat vuosien kuluessa huolehtineet tärkeistä 

tehtävistä keräämällä tietoja lajeista, hoitamalla suojelualueita, lisäämällä kansalaisten ja 
hallitusten tietoisuutta ympäristöasioista, tutkimalla suojeltaviksi suunniteltuja alueita, 
valvomalla ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoa ja tuottamalla ratkaisevan tärkeää 
tietoa päätöksentekijöille, 

 
O. ottaa huomioon, että tiedonsaanti on välttämätöntä Natura 2000 -alueilla tai niiden 

ympärillä sijaitseville paikallisille yhteisöille sekä luonnonsuojelujärjestöille ja muille 
kansalaisjärjestöille, asianomaiset työmarkkinaosapuolet mukaan lukien; katsoo, että 
komission ja jäsenvaltioiden on annettava niiden käyttöön kaikki asiaan liittyvät 
asiakirjat, kuten Natura 2000-verkostoon kuuluvia paikkoja ja luontotyyppidirektiivin 
täytäntöönpanoa koskeva kirjeenvaihto, yhteisön tärkeinä pitämiksi alueiksi 
ehdotettujen alueiden hoitosuunnitelmat, seurantakertomukset, Natura 2000 -alueisiin 
liittyvät selvitykset, rahoitusjärjestelyt jne., 

 
P. ottaa huomioon, että Euroopan ympäristökeskuksen luonnonsuojelun teemakeskuksella 

on ratkaisevan tärkeä rooli jäsenvaltioiden ehdottamien Natura 2000 –alueiden hoitajana 
ja niitä koskevan arvioinnin tieteellisenä asiantuntijana; ottaa huomioon, että 
ympäristökeskuksella oltava riittävät rahoitus- ja henkilöstöresurssit tehtäviensä 
suorittamiseen; ottaa huomioon, että Euroopan ympäristökeskuksella on ollut keskeinen 
rooli ekosysteemien ja lajien tilaa sekä suojelutoimien tuloksia koskevan 
vertailukelpoisen tiedon tuottamisessa; ottaa huomioon komission ratkaisevan roolin ja 
vaatii riittävien henkilöstöresurssien antamista komissiolle, jotta se voi hoitaa 
tehtävänsä, 

 
Q. ottaa huomioon, että kaiken yhteisörahoituksen on pitkällä tähtäimellä kannustettava 

luontotyyppidirektiivin päämäärien saavuttamiseen; katsoo, että lyhyen aikavälin 
tavoitteena on oltava se, että kaikki yhteisön rahoittamat toimet ovat vähintään 
luontotyyppidirektiivissä esitettyjen ympäristönormien mukaisia, 

 
R. katsoo, että kansalaisjärjestöjen oikeus ryhtyä oikeustoimiin kansallisella ja Euroopan 

tasolla on ratkaisevan tärkeää luontotyyppidirektiivin määräysten paremman 
soveltamisen ja voimaansaattamisen kannalta, 

 
1. korostaa luontotyyppidirektiivin oikeudellisesti sitovan aikataulun tärkeyttä ja painottaa 

sen varmistamisen tärkeyttä, että jäsenvaltioiden jo nyt huomattavan pitkät viivytykset 
eivät pitene entisestään; 

 
2. vaatii komissiota jatkamaan epäröimättä toimivaltuuksiinsa kuuluvia asianmukaisia 

oikeudellisia voimaansaattamiskeinoja luontotyyppidirektiivin asianmukaisen 
täytäntöönpanon varmistamiseksi ja toteuttamaan seurantatoimia, jos jäsenvaltioiden 
todetaan rikkovan velvoitteitaan, erityisesti jos: 



 

 
a) Natura 2000 –verkostoon ehdotettavien alueiden luettelo viivästyy 

tarpeettomasti, 
b) nykyisiä Natura 2000 -alueita ei suojella riittävästi, 
c) direktiivin liitteissä lueteltuja lajeja ei suojella riittävästi, 
d) ehdotetaan riittämättömiä alueita (direktiivin 5 artikla); 

 
 kehottaa komissiota lisäksi varmistamaan, että toteen näytetyissä "ensisijaisen julkisen 

edun" tapauksissa ehdotetaan, toteutetaan ja rahoitetaan pitkällä aikavälillä 
täysimääräisiä korvaustoimenpiteitä, joita myös seurataan; 

 
3. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön hallinnolliset toimet, joiden tarkoituksena on 

lyhentää komissiolle tehtyjen ympäristölainsäädännön rikkomista koskevien ilmiantojen 
tai valitusten tutkinta- tai arviointiaikoja ja tarvittaessa nopeuttamaan 
rikkomusmenettelyjä tapauksissa, joissa suojeltavat lajit ja luontotyypit ovat 
todistettavasti uhanalaisia; 

 
4. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikki yhteisön tärkeinä pitämät alueet 

suojellaan välittömästi vahingolliselta kehitykseltä, ja ryhtymään kaikkiin 
suojelutoimiin alueiden hoitamiseksi ja suojelemiseksi heti kun ne on nimitetty Natura 
2000 -alueiksi, ja viimeistään 30. kesäkuuta 2004 ja tällöin olisi täsmennettävä, että 
suojelualueeksi nimittäminen saattaa tarkoittaa, että sopimukseen perustuvia 
luonnonsuojelumahdollisuuksia voidaan hyödyntää, jos niillä kyetään varmistamaan 
uhanalaisten eläin- ja kasvilajien riittävä suoja; 

 
5. korostaa, että Natura 2000 -verkoston alueiden määrittelyä on nopeutettava ja että 

kuudesta biomaantieteellisestä alueesta pidettävä toinen seminaarisarja on järjestettävä 
kohtuullisen ajan kuluessa, jotta Natura 2000 -alueiden, ehdokasvaltioiden alueet 
mukaan lukien, nimeäminen ei viivästy entisestään ja jotta yhteisön tärkeinä pitämät 
alueet voidaan nimittää erityisten suojelutoimien alueiksi kesäkuun 2004 määräaikaan 
mennessä; 

 
6. kehottaa jäsenvaltioita täyttämään luontotyyppidirektiivin täytäntöönpanoa koskevat 

raportointivelvollisuutensa ja kehottaa komissiota laatimaan kertomuksen parlamentille, 
neuvostolle ja talous- ja sosiaalikomitealle luontotyyppidirektiivin 17 artiklassa 
vahvistettujen määräaikojen mukaisesti; 

 
7. kehottaa jäsenvaltioita ja ehdokasvaltioita pitämään luonnonsuojelua taloudellisen 

potentiaalin ja tulevien sukupolvien oikeuksien lähteenä sekä toiminnan alana, jossa 
voidaan päästä tuloksiin vain, jos kansalaiset osallistuvat siihen aktiivisesti kuluttajina, 
käyttäjinä, maanviljelijöinä, maanomistajina, matkailijoina, puutarhureina, kalastajina, 
metsästäjinä, työntekijöinä ja työnantajina jne.; 

 
8. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita vauhdittamaan sellaisten toimien 

käyttöönottamista, joilla voidaan vaikuttaa myönteisesti Natura 2000 –verkoston 
erityisten suojelutoimien alueisiin, seuraavat toimet mukaan lukien: 

 
a) verkoston alueiden suojelun ja hoidon varmistavan rahoituksen myöntäminen, 
b) Natura 2000 –verkostoa ja sen sosioekonomisen kehityksen mahdollisuuksia 

koskevan tietoisuuden lisääminen ja tietojen levittäminen luontotyyppidirektiivin 



tavoitteiden ymmärtämisen edistämiseksi, 
c) kansalaisten osallistumista koskevien mekanismien parantaminen, 
d) maanomistajien ja käyttäjien välisen vuoropuhelun vahvistaminen siten, että 

jäsenvaltion viranomaisten Natura 2000 –verkostoon liittämää aluetta ei pidetä 
maanomistajien oikeuksiin puuttumisena vaan vaihtoehtona ja mahdollisuutena; 
maanomistajien oikeudet eivät kuitenkaan saa estää suojelualueiden luokittelua, 

e) suunnitelmien ja hankkeiden arviointi ja tiiviimpi seuranta, joiden avulla 
luontotyyppidirektiivin 6 artiklan mukaisesti pyritään estämään vahingollista 
kehittämistä; 

f) täsmennys siitä, ettei luontotyyppidirektiivi ole tärkeiden 
infrastruktuurihankkeiden estämiseen tarkoitettu väline eikä Natura 2000 -
alueeksi nimittäminen merkitse kaiken taloudellisen toiminnan lopettamista; 

 
9. kehottaa komissiota laatimaan oppaan luontotyyppidirektiivin 8 artiklan tulkinnasta; 
 
10. kiittää komissiota oppaasta, jolla tulkitaan luontotyyppidirektiivin 6 artiklaa, ja 

rohkaisee komissiota kehittämään sitä pitemmälle kääntämällä se kaikille EU:n 
virallisille kielille ja ehdokasvaltioiden kielille; kehottaa lisäksi komissiota arvioimaan, 
onko tämä opastus otettu huomioon, ymmärretty ja onko sitä sovellettu jäsenvaltioissa; 
kehottaa komissiota arvioimaan opastuksen soveltamista estäviä tekijöitä, niiden syitä ja 
keinoja niiden voittamiseksi sekä arvioimaan opastukseen suhtautumisen 
yhdenmukaisuutta eri jäsenvaltioissa; 

 
11. pitää myönteisenä komission pyrkimyksiä kieltää EU:n rahoitus niiltä jäsenvaltioilta, 

jotka eivät ole varmistaneet, että ympäristönsuojeluvaatimukset sisältyvät 
rakennerahaston ja koheesiorahaston tukemien toimien määritelmiin ja 
täytäntöönpanoon; pitää myönteisenä saman käytännön soveltamista maaseudun 
kehittämisasetuksen perusteella maksettavien varojen osalta; 

 
12. pyytää tarkastamaan, miten jäsenvaltiot ovat soveltaneet luontotyyppidirektiiviä; katsoo, 

että tarkastamisen on johdettava asianosaisten oikeusselvyyden paranemiseen; 
 
13. korostaa, että yhteisön maksujen keskeyttäminen on oikeutettua ainoastaan siinä 

tapauksessa, että on saatu vakuuttavaa näyttöä konkreettisten maksujen haitallisista 
vaikutuksista merkittävään elinalueeseen, ja että tällöin olisi suoritettava 
yksittäistapauksen tarkastaminen sen sijaan, että kokonaisten jäsenvaltioiden tai 
alueiden saama tuki lopetettaisiin; 

 
14. muistuttaa, että komissio voi EY:n perustamissopimuksen 226 artiklan mukaisesti 

saattaa asian yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi, jos jäsenvaltiot eivät pane 
direktiiviä ajoissa täytäntöön; 

 
15. kehottaa laatimaan ehdotuksia, joilla parannetaan niiden kansalaisten, joihin alueiden 

nimittäminen vaikuttaa, sekä paikallisten yhteisöjen osallistumista; 
 
16. korostaa, että komission on korostettava olemassaolevien rahoitusvälineiden saatavuutta 

biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja luontotyyppidirektiivin 
täytäntöönpanon edistämiseksi ja kehottaa jäsenvaltiota käyttämään näitä varoja 
erityisesti seuraavankaltaisten toimenpiteiden kehittämiseen: 

 



 

a) rakennerahastot: suojeluneuvonta ja -koulutus viljelijöille, metsänhoitajille, 
kalastajille, metsästäjille jne., 

b)  ESR (Euroopan sosiaalirahasto): investoinnit ympäristönsuojelua edistävään 
infrastruktuuriin tavoitteiden 1 ja 2 alueilla, 

c)  EAKR (Euroopan aluekehitysrahasto): maiseman ylläpito, parantaminen ja 
ennalleen palauttaminen tavoitteiden 1 ja 2 alueilla, 

d) EMOTR (Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto): maaseutuperinnön 
suojelu ja säilyttäminen EMOTR:n puitteissa, 

e) yhteinen maatalouspolitiikka: 
 

– kannustimet niille viljelijöille, jotka ottavat käyttöön maatalouden 
ympäristöohjelman mukaisia ympäristöystävällisiä käytänteitä (asetus 
(EY) N:o 1257/1999)1, 

– suoraa tukea niille viljelijöille, jotka käyttävät epäsuotuisia alueita 
koskevien määräysten mukaisia ympäristöä säästäviä viljelymenetelmiä 
(asetus (EY)N:o 950/1997)2, 

– kannustimia niille viljelijöille, jotka peltoja metsittämällä tai 
metsänparannuksella palauttavat ennalleen metsäluontotyyppejä (asetus 
(EY) N:o 1257/1999), 

– tuotetukijärjestelyihin voidaan liittää ympäristönsuojelua koskevia 
ehtoja. 

 
17. pyytää komissiota varmistamaan ympäristöä koskevien yhteisön säännösten tehokkaan 

täytäntöönpanon kaikissa hankkeissa riippumatta siitä, edellytetäänkö niissä 
jäsenvaltioille myönnettävää yhteisön tukea tai kansallista tukea; 

 
18. kehottaa Euroopan investointipankkia laatimaan ympäristövaikutusarviointia koskevia 

selontekoja ehdokasvaltioissa toteutettavista hankkeista ennen niiden hyväksyntää ja 
saattamaan nämä selonteot kansalaisten saataville; 

 
19. kehottaa komissiota julkaisemaan vuosikertomuksen yhteisen maatalouspolitiikan 

vaikutuksista luontotyyppeihin ja lajeihin kaikkialla Euroopan unionissa; 
 
20. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 

jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille. 
 

                                                 
1 EYVL L 160, 26.6.1999, s. 80.  
2 EYVL L 142, 2.6.1997, s. 1. 



 
 PCB ja PCT (menettely ilman keskustelua) 

A5-0379/2000  

Euroopan parlamentin päätöslauselma polykloorattujen bifenyylien ja polykloorattujen 
terfenyylien (PCB/PCT) käsittelystä annetun direktiivin 96/59/EY täytäntöönpanosta 
(2000/2112(INI)) 
 
Euroopan parlamentti, joka 
 
– ottaa huomioon neuvoston direktiivin 96/59/EY polykloorattujen bifenyylien ja 

polykloorattujen terfenyylien käsittelystä (PCB/PCT)1, 
 
– ottaa huomioon neuvoston direktiivin 76/403/ETY2 polykloorattujen bifenyylien ja 

polykloorattujen terfenyylien käsittelystä, jolla ensi kertaa lähennettiin jäsenvaltioiden 
lakeja ja säädöksiä, 

 
– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvoston direktiiviksi polykloorattujen 

bifenyylien ja polykloorattujen terfenyylien (PCB/PCT) käsittelystä3, joka esitettiin 
teknisen kehityksen ottamiseksi huomioon ja korvaamaan ensimmäinen vuonna 1976 
hyväksytty direktiivi, 

 
– ottaa huomioon muutetun ehdotuksen neuvoston direktiiviksi polykloorattujen 

bifenyylien ja polykloorattujen terfenyylien (PCB/PCT) käsittelystä4, jolla muutettiin 
oikeusperustaa, 

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

mietinnön (A5-0379/2000), 
 
A. ottaa huomioon, että PCB:tä on vielä varastossa, mutta että varastoituja määriä ei tiedetä 

kyllin tarkasti; katsoo, että jäsenmaiden tulee ilmoittaa komissiolle, kuinka paljon niillä 
on PCB:tä varastossa, 

 
1. suosittaa, että välittömänä painopisteenä olisi pidettävä nykyisen lainsäädännön 

täytäntöönpanoa eikä direktiivin uudelleenlaatimista ja -muotoilua; 
 
2. katsoo erityisesti, että jäsenvaltiot eivät ole toistaiseksi juurikaan onnistuneet 

saavuttamaan direktiivissä 96/59/EY asetettua tavoitetta PCB-päästöjen vähentämiseksi 
ja kansanterveyteen ja ympäristöön kohdistuvien haittojen ehkäisemiseksi; 

 
3. katsoo lisäksi, että Suomea ja Alankomaita lukuun ottamatta direktiivin täytäntöönpano 

on ollut äärimmäisen epätyydyttävää; 
                                                 
1  EYVL L 243, 24.9.1996, s. 31. 
2  EYVL L 108, 26.4.1976, s. 41. 
3  EYVL C 319, 12.12.1988, s. 57. 
4  EYVL C 299, 20.11.1991, s. 9. 



 

 
4. katsoo erityisesti, että viimeaikaiset tapahtumat, kuten kanoja koskeva dioksiinikriisi 

Belgiassa, ovat osoittaneet, miten tuhoisa vaikutus suhteellisen pienenkin PCB-määrän 
aiheuttamalla saastumisella on terveyteen ja talouteen; 

 
5. toteaa tutkimusten osoittaneen, että sellaisten laitteiden sisältämä PCB, jotka eivät kuulu 

tämän direktiivin 4 artiklassa tarkoitetun inventaarion piiriin, erityisesti 5 dm³:aa 
pienemmät määrät, on merkittävä PCB-saastumisen lähde; 

 
6. pahoittelee, että useat jäsenvaltiot eivät vielä ole laatineet direktiivin 96/59/EY 4 

artiklassa vaadittuja PCB:tä sisältävien laitteiden inventaarioluetteloita, ja pitää 
ehdottoman tärkeänä, että kyseiset luettelot ovat tarkat ja täydelliset, jotta PCB:tä 
sisältävien laitteiden asianmukaista käsittelyä voidaan seurata ja valvoa ja näin saavuttaa 
tämän direktiivin tavoitteet; 

 
7. pahoittelee, että direktiivin 96/59/EY heikko toteuttaminen perustuu lähinnä siihen, että 

olemassa olevaa PCB:tä ei ole voitu kartoittaa, vaikka tällainen kartoitus on välttämätön 
edellytys aineen käsittelemiseksi ja kritisoi sitä, että ongelmia ei ole voitu ennakoida 
analyysien perusteella; toteaa, että tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi jotkut 
jäsenvaltiot ovat turvautuneet taloudellisten kannustimien käyttöön rohkaistakseen 
taloudellisia toimijoita ilmoittamaan PCB:stä ja pitämään kirjaa siitä; kehottaa 
komissiota tästä syystä muuttamaan mahdollisimman pian direktiiviä 96/59/EY ja näin 
ollen varautumaan edellä mainittujen kannustimien käyttöön etenkin pienten ja 
keskisuurten yritysten osalta; 

 
8. kehottaa jäsenvaltioita julkistamaan ja ilmoittamaan komissiolle varastoimansa PCB:n 

määrän; 
 
9. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan asianmukaisia tarkastuksia nykyisten 

ilmoitusmenettelyjen täydentämiseksi ja tehostamiseksi; 
 
10. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään, tarvittaessa asianmukaisia kannustimia 

hyväksikäyttäen, keräysjärjestelmiä ja käsittelyä koskevia suuntaviivoja sellaisille 
laitteille, jotka sisältävät PCB:tä, mutta jotka eivät kuulu 4 artiklan mukaisen 
inventaarion piiriin; katsoo, että kyseisten sähkölaitteiden osalta kysymys voitaisiin 
ratkaista sähkölaitteista peräisin olevaa jätettä koskevan direktiivin puitteissa; 

 
11. katsoo, että komissio on viivytellyt toimiin ryhtymisessä sellaisia jäsenvaltioita vastaan, 

jotka eivät noudata säännöksiä; katsoo, että komission olisi otettava käyttöön parempia 
seurantamenettelyjä ja varmistettava, että jäsenvaltiot toimittavat täsmällisesti kaikki 
direktiivissä edellytetyt tiedot muodossa, joka mahdollistaa suorat vertailut ja 
määrällisen arvioinnin; 

 
12. katsoo, että komission olisi määriteltävä selkeä määräaika direktiivin täysimääräiselle 

täytäntöönpanolle ja tarkistamiselle, jotta olemassa olevia toimia voitaisiin kehittää 
edelleen; 

 
13. katsoo, että komission olisi harkittava taloudellisten sanktioiden asettamista 

jäsenvaltioille, jotka eivät noudata direktiiviä; 
 



14. kehottaa komissiota kehittämään/edistämään jäsenvaltioiden välistä tiedonvaihtoa 4 
artiklassa mainittujen inventaarioluetteloiden laatimisen helpottamiseksi sekä 11 
artiklassa määriteltyjen inventaarioluetteloiden soveltamisalan ulkopuolelle jäävien 
PCB:tä sisältävien laitteiden keräämistä ja käsittelyä koskevien suunnitelmien 
kehittämisen edistämiseksi; 

 
15. katsoo, että komission on viipymättä esitettävä ehdotus jäteöljyhuoltoa koskevan 

direktiivin 75/439/ETY muuttamiseksi; 
 
16. katsoo, komission olisi pyydettävä jäsenvaltioita ottamaan käyttöön taloudellisia 

kannustimia etenkin yksityishenkilöille ja pk-yrityksille PCB-varastojen tai PCB:tä 
sisältävien laitteiden hävittämiseksi; 

 
17. katsoo, että PCB-direktiivin täytäntöönpanon ja PCB:n poistamisen tulisi olla 

koetapauksena siitä, miten unioni kykenee kehittämään tehokkaita menettelytapoja 
muiden erittäin myrkyllisten aineiden muodostamien ongelmien ratkaisemiseksi; 

 
18. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle ja 

jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille. 
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