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Ympäristö: kertomusten standardointi ja järkeistäminen  

Euroopan parlamentin päätöslauselma eräiden ympäristöä koskevien direktiivien 
täytäntöönpanoon liittyvien kertomusten standardoinnista ja järkeistämisestä  
(2001/2275(INI)) 
 
 
Euroopan parlamentti, joka 
 
– ottaa huomioon eräiden ympäristöä koskevien direktiivien täytäntöönpanoon liittyvien 

kertomusten standardoinnista ja järkeistämisestä 23. joulukuuta 1991 annetun neuvoston 
direktiivin 91/692/ETY 1, 

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

mietinnön (A5-0259/2002), 
 
A. ottaa huomioon, että direktiivissä 91/692/ETY vaaditaan jäsenvaltioita raportoimaan 

30:n ilmaan, vesiin ja jätehuoltoon liittyvän direktiivin täytäntöönpanosta, 
 
B. ottaa huomioon, että kaikkiaan raportointivelvollisuus koskee noin sataa säädöstä, kun 

taas vähintään toiset sata säädöstä eivät sisällä tällaista velvollisuutta, 
 
C. ottaa huomioon, että myös kansainvälisiin yleissopimuksiin, joissa jäsenvaltiot ovat 

sopimuspuolia, sisältyy raportointivelvollisuus, 
 
D. ottaa huomioon, että tietoja kerätään kyselylomakkeiden avulla ja että niitä käsittelevät 

Eurostat, Euroopan ympäristötoimisto ja riippumattomat asiantuntijat, 
 
E. ottaa huomioon, että kuudennessa ympäristöä koskevassa yhteisön toimintaohjelmassa 

kehotetaan komissiota tarkastelemaan raportointijärjestelmiä, jotta varmistetaan 
yhdenmukaiset korkealaatuiset kertomukset ja vertailukelpoiset ympäristötiedot, 

 
F. ottaa huomioon, että raportointivelvollisuuden käyttöönoton tavoitteena oli antaa 

jäsenvaltioille ja komissiolle mahdollisuus arvioida ympäristölainsäädännön 
täytäntöönpanossa saavutettua edistystä ja tarjota yleisölle tietolähde, mutta 
jäsenvaltioiden laiminlyönnit raportoinnissa ovat johtaneet siihen, että tällaista 
kokonaiskuvaa ei ole saatu, 
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Järjestelmän heikkoudet 
 
1. toteaa, että direktiivillä 91/692/ETY käyttöön otetulla, ilmaa, vesiä ja jätehuoltoa 

koskevalla standardoidulla raportointijärjestelmällä ei ole kyetty ratkaisemaan 
perusongelmaa, joka on ympäristöalan raportoinnin puute, ja että jäsenvaltiot eivät 
edelleenkään täytä velvollisuuttaan raportoida komissiolle määräpäivään mennessä 
ympäristödirektiivien täytäntöönpanosta; 

 
2. panee merkille, että direktiivin 91/692/ETY käyttöönoton jälkeen komissio on 

käynnistänyt 19 rikkomusmenettelyä jäsenvaltioita vastaan, koska ne eivät ole 
toimittaneet kertomuksiaan ajoissa, ja että näiden viiveiden seurauksena 
yhteenvetokertomusten julkaiseminen on viivästynyt jatkuvasti; 

 
3. toteaa, että direktiivi 91/692/ETY rajoittuu tiettyihin aloihin ja että puoleen komission 

ympäristölainsäädännön pääkohdista ei liity velvollisuutta raportoida 
täytäntöönpanotoimista; 

 
4. kiinnittää huomiota siihen, että direktiivissä 91/692/ETY ei määritellä yksityiskohtaisesti 

raportoinnin sisältöä, että raportointia helpottamaan tarkoitettuja kyselylomakkeita ei ole 
yhdenmukaistettu ja että jäsenvaltioiden toimittamat tiedot eivät anna mahdollisuutta 
syvälliseen analyysiin; 

 
5. katsoo, että direktiivin 91/692/ETY nojalla lähetetyt kyselylomakkeet tarjoavat tietoa, 

jonka kerääminen ja analysointi on aikaavievää ja jota ei ole helppo hyödyntää; toteaa, 
että kysymysten avulla ei saada kunnon kuvaa siitä, miten nykyinen 
ympäristölainsäädäntö vaikuttaa ympäristöön; katsoo sen vuoksi, että 
raportointidirektiivillä ei saada sellaista näyttöä, jota voitaisiin käyttää tulevan 
ympäristöpolitiikan tehostamisessa; 

 
6. huomauttaa, että komission nykyiset Internet-sivustot eivät sisällä järjestelmällistä tietoa 

raportoinnista, eikä niiden kautta ole helppo päästä tutustumaan yksittäisiin 
kertomuksiin; katsoo siksi, että relevantin tiedon löytäminen on vaikeaa ja että 
kokonaiskuva raportoinnista on erittäin sekava; 

 
Mahdolliset parannukset 
 
7. katsoo, että komission on nyt otettava tiukempi asenne raportointivaatimusten 

täyttämiseen ja päätettävä seurata paljon tarkemmin ja avoimemmin tapauksia, joissa 
kertomus jää toimittamatta, koska ne voivat viivästyttää koko aikataulua, joka 
velvollisuuden noudattamiselle on asetettu; 

 
8. pitää tarpeellisena erottaa toisistaan yleiset kertomukset, jotka koskevat direktiivin 

saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä, ja yksilöllisemmät kertomukset, jotka 
koskevat yhteisön lainsäädännön vaikutusta ympäristön tilaan; katsoo siksi, että 
perusraportointivaatimusten tulisi olla hyvin yksinkertaisia ja keskittyä seuraaviin 
tietoihin: 

 
– päivä, jolloin säädös on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, 

 
– tapa, jolla säädös on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, 



 
– asiaan liittyvän kansallisen, alueellisen ja/tai paikallisen lainsäädännön 

sanamuoto, 
 

– tiedot toimivaltaisista viranomaisista, 
 

– tiedot täytäntöönpanovälineistä ja noudattamatta jättämisestä aiheutuvista 
seuraamuksista; 

 
9. katsoo, että lisätietoja tulee esittää erillisissä kertomuksissa, koska muuten komission 

kyky analysoida kertomuksia ja tehostaa täytäntöönpanoa heikkenee entisestään; 
korostaa kuitenkin ympäristöä koskevan tiedon sekä toimintalinjojen kuvauksiin, 
vaikutuksiin ja tehokkuuteen liittyvien tietojen merkitystä ja täydentävyyttä; uskoo, että 
komission on – yhteistyössä Euroopan ympäristökeskuksen kanssa – jatkuvasti 
parannettava tämän alan tietojen laatua; 

 
10. pitää tarpeellisena lisätä raportointiprosessin avoimuutta huomattavasti, jotta Euroopan 

parlamentin jäsenet, kansalaisjärjestöt ja muut voivat seurata helpommin asioiden 
kulkua; suosittelee siksi, että komissio perustaisi ympäristöraportointia koskevan 
Internet-sivuston, jossa luetellaan jäsenvaltioiden laatimat kertomukset, kertomusten 
jättöpäivämäärät kaikkien voimassa olevien ympäristödirektiivien osalta sekä maat, jotka 
ovat noudattaneet raportointivaatimusta tai laiminlyöneet sen; 

 
11. katsoo, että komission pitäisi julkaista ja esittää asiaa koskevalla Internet-sivustolla 

kolmivuotisraportointimääräaikojen jatkoksi yhteenvetokertomuksia tärkeimmistä 
direktiiveistä, vaikka tällaisista kertomuksissa jouduttaisiinkin toteamaan, että jotkut 
jäsenvaltiot ovat laiminlyöneet täysin raportointivelvollisuutensa, koska jatkuva huono 
mainos kyseisille valtioille voisi saada ne toimimaan paremmin; 

 
12. kehottaa ottamaan käyttöön entistä tehokkaampia ja nopeampia voimaansaattamistoimia 

ja ennen kaikkea sakkojärjestelmän, jonka myötä jäsenvaltioille, jotka eivät toimita 
komissiolle eriteltyjä tietoja säädettyihin päivämääriin mennessä, määrätään 
automaattisesti ja ilman virallisen rikkomusmenettelyn käynnistämistä sakko päivää ja 
asiaa kohden kunnes raportointivaatimukset ovat täyttyneet; 

 
Raportointivaatimukset EU:n laajentumisen yhteydessä 
 
13. korostaa, että on ehdottomasti luotava johdonmukainen ja luotettava 

raportointijärjestelmä ennen EU:n laajentumista, koska muuten se, mikä on huonosti 
valvottua nyt, jää laajentumisen jälkeen tyystin valvonnan ulottumattomiin; 

 
14. katsoo, että komission tulisi direktiivin 91/692/ETY tarkistamisen yhteydessä esittää 

ehdotuksia siitä, että uusien jäsenvaltioiden on raportoitava vuosittain julkisesti 
edistymisestä niiden siirtymäjärjestelyjen lopettamisessa, joiden nojalla ne ovat saaneet 
viivästyä yhteisön ympäristölainsäädännön täytäntöönpanossa; 

 
° 

°          ° 
 
15. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle. 
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