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P5_TA(2002)0122 

Yhdyskuntajätevedet 

Euroopan parlamentin päätöslauselma yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetun 
direktiivin 91/271/ETY täytäntöönpanosta (2000/2318(INI)) 
 
Euroopan parlamentti, joka 
 
– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 175 artiklan 1 kohdan, 
 
– ottaa huomioon yhdyskuntajätevesien käsittelystä 21 päivänä toukokuuta 1991 annetun 

neuvoston direktiivin 91/271/ETY1, 
 
– ottaa huomioon uimaveden laadusta 8 päivänä joulukuuta 1975 annetun neuvoston 

direktiivin 76/160/ETY2, 
 
– ottaa huomioon yhteisön vesipolitiikan puitteista 23 päivänä lokakuuta 2000 annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY3, 
 
– ottaa huomioon luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 

21 päivänä toukokuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY4, 
 
– ottaa huomion luonnonvaraisten lintujen suojelusta 2 päivänä huhtikuuta 1979 annetun 

neuvoston direktiivin 79/409/ETY5, 
 
– ottaa huomioon juomaveden laadusta 15 päivänä heinäkuuta 1980 annetun neuvoston 

direktiivin 80/778/ETY6, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/83/EY7, 
 
– ottaa huomioon vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien 

aiheuttamalta pilaantumiselta 12 päivänä joulukuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 
91/676/ETY8, 

 
– ottaa huomioon Euroopan parlamentille vuoden 2001 lopussa lähetetyn komission 

kertomusluonnoksen direktiivin 91/271/ETY täytäntöönpanosta, 
 
– ottaa huomioon työjärjestyksen 163 artiklan, 
 
– ottaa huomioon ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunnan 

mietinnön (A5-0459/2001), 
 

                                                 
1  EYVL L 135, 30.5.1991, s. 40. 
2  EYVL L 31, 5.2.1976, s. 1. 
3  EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1. 
4  EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7. 
5  EYVL L 103, 25.4.1979, s. 1. 
6  EYVL L 229, 30.8.1980, s. 11. 
7  EYVL L 330, 5.12.1998, s. 32. 
8  EYVL L 375, 31.12.1991, s. 1. 
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A. katsoo, että silloin kun yhdyskuntajätevesien käsittelystä annettua direktiiviä on 
sovellettu, on saatu aikaan huomattavia parannuksia monien jokien, järvien ja 
rannikoiden veden laadussa Euroopassa, 

 
B. katsoo, että jätevesien käsittelyn puutteesta tai puutteellisesta käsittelystä aiheutuva 

yhden jäsenvaltion vesien pilaantuminen vaikuttaa uimavesien ja juomavesilähteiden 
laatuun kansallisella tasolla sekä muiden jäsenvaltioiden vesien laatuun ja että 
direktiivissä 91/271/ETY esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan yhteisön 
toimintaa kaikissa jäsenvaltioissa, 

 
C. katsoo, että kun yksi jäsenvaltio viivyttelee tämän direktiivin edellyttämien lakien, 

asetusten ja hallinnollisten määräysten noudattamisessa, se vaikuttaa kielteisesti muihin 
jäsenvaltioihin heikentäen kaikkien niiden vesien laatua, 

 
D. katsoo, että yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetun direktiivin täytäntöönpanossa on 

vakavia puutteita, koska jotkut jäsenvaltiot eivät ole panneet täytäntöön tätä yli 
kymmenen vuotta vanhaa direktiiviä huolimatta siitä, että se on vesiä koskevan EU:n 
lainsäädännön kulmakivi,  

 
E. katsoo, että se seikka, että eräät jäsenvaltiot eivät pane täytäntöön yhdyskuntajätevesien 

käsittelystä annettua direktiiviä, ei ole yksittäistapaus, koska Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuin on katsonut jo yhdeksän jäsenvaltion syyllistyneen yhteisön 
vesilainsäädännön noudattamatta jättämiseen 42 eri tapauksessa, jotka koskevat 17:ää 
direktiiviä, 

 
F. ottaa huomioon, että vuonna 1998 monet taajamat, joiden asukasvastineluku on 

suurempi kuin 150 000, johtivat kaikki jätevetensä ympäristöön käsittelemättä niitä 
mitenkään ja aivan liian monet taajamat johtivat suurimman osan jätevesistään siten, että 
niitä oli tuskin ollenkaan käsitelty tai käsittely oli ollut puutteellista, 

 
G. ottaa huomioon, että yli sata suurta kaupunkitaajamaa antoi komissiolle riittämätöntä 

tietoa, 
 
H. katsoo, että monet jäsenvaltiot ovat toimineet rajoitetusti ja vitkastellen haavoittumiselle 

alttiiden alueiden määrittämisessä eivätkä ole ottaneet asianmukaisesti huomioon, että 
vesistöön laskettavat jätevedet siirtyvät paikasta toiseen ja lisäävät alajuoksun vesien 
pilaantumista, joten jätevesien vaikutuksia ja niiden minimointiin tarvittavia 
käsittelytavoitteita aliarvioidaan, 

 
I. katsoo, että suurin osa jäsenvaltioista on vitkastellut antaessaan komissiolle selvitystä 

direktiivin täytäntöönpanosta ja muutamat jäsenvaltiot eivät ole toimittaneet lainkaan 
tietoja tai ovat antaneet riittämättömiä tietoja komissiolle oman maansa tilanteesta, 
minkä vuoksi asianmukaisen arvioinnin tekeminen on ollut mahdotonta, 

 
J. katsoo, että se, että jäsenvaltiot eivät ole antaneet tietoja eivätkä näin ollen julkistaneet 

selvityksiä vesiensä laadusta, rikkoo kansalaisten oikeutta saada tietoa ympäristöstä, 
 
K. katsoo, että ympäristöasioiden valiokunnan on pitänyt työskennellä aiemmin mainittujen 

vähäisten tietojen perusteella, mikä on jäsenvaltioiden hitauden ja komission syytä, ja 
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että tämä tietojen puuttuminen heijastuu tämän valiokunta-aloitteisen mietinnön 
johtopäätöksissä, 

 
1. tähdentää yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetun direktiivin juridisesti sitovan 

aikataulun merkitystä ja korostaa, että on tärkeää varmistaa, ettei joissakin tapauksissa 
huomattava direktiivin kansallisen täytäntöönpanon viivästyminen enää jatkuisi; 
painottaa, että jäsenvaltioiden velvollisuutena on saattaa yhdyskuntajätevesien 
käsittelystä annetun direktiivin säännökset osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen jälkeen 
panna ne täytäntöön ja soveltaa niitä käytännössä; 

 
2. korostaa, että monet jäsenvaltiot ovat toimineet rajoitetusti ja vitkastellen 

haavoittumiselle alttiiden alueiden määrittämisessä aliarvioiden jätevesien vaikutuksia ja 
direktiivissä määriteltyjä vaikutusten minimointiin tarvittavia käsittelytavoitteita; 

 
3. kehottaa komissiota antamaan tiedonantovelvollisuutensa laiminlyöneille jäsenvaltioille 

viipymättä huomautuksen ja huolehtimaan siitä, että ne antavat kyseiset tiedot ajoissa; 
 
4. vaatii komissiota käynnistämään rikkomismenettelyt tapauksissa, joissa ei ole 

kunnioitettu haavoittumiselle alttiiden alueiden nimeämisperusteita tai ne on jätetty 
huomiotta, ja varmistamaan, että komissio ryhtyy myös oikeudellisiin toimiin, jos 
jäsenvaltiot eivät toimita tietoja; 

 
5. kehottaa jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä määrittäneet haavoittumiselle alttiita alueita, 

antamaan viipymättä komissiolle täydelliset tiedot direktiivin täytäntöönpanosta, jotta 
yhteisön tilanteesta voitaisiin tehdä yleisarvio; 

 
6. kehottaa komissiota esittämään mahdollisimman pian uuden yhteenvedon siitä, miten 

jäsenvaltiot ovat noudattaneet direktiiviä viitaten jo umpeutuneeseen kolmanteen 
määräaikaan, jota ei ole vielä analysoitu; pyytää komissiota lisätoimiin ensimmäisessä 
kertomuksessa esitettyjen tietojen täydentämiseksi ja saattamiseksi ajan tasalle; 

 
7. pitää täysin käsittämättömänä, että jäsenvaltiot hoitavat kaiken kaikkiaan 

tiedonantovelvollisuutensa niin huonosti, että vuonna 2001 ei ollut vielä mahdollista 
tarkistaa vuoden 1998 lopussa umpeutuneen ensimmäisen määräajan noudattamista; 
kehottaa asian laiminlyöneitä jäsenvaltioita hoitamaan viipymättä kaikki direktiiviin 
perustuvat tiedonantovelvollisuutensa, varsinkin kun nyt on umpeutunut jo vuoden 2000 
lopussa päättynyt toinen vaihe, josta ei ole vielä saatavissa minkäänlaista tietoa; 

 
8. pyytää komissiota käyttämään edelleenkin epäröimättä käytössään olevia asianmukaisia 

oikeudellisia keinoja, jotta yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetun direktiivin 
asianmukaiseen noudattamiseen velvoitettaisiin ja noudattaminen taattaisiin, sekä 
harjoittamaan aina seurantaa, kun jäsenvaltioiden havaitaan rikkoneen velvoitteitaan; 

 
9. pyytää komissiota esittämään selkeästi ja ymmärrettävästi Euroopan yhteisöjen 

tuomioistuimen käsittelyssä olevat asiat maa- ja myös direktiivikohtaisesti ja 
julkistamaan tiedot Internetissä, heti kun ne ovat käytettävissä; 

 
10. antaa tunnustusta komission ponnisteluille, joilla se pyrkii siihen, että direktiivi siirretään 

osaksi kansallista lainsäädäntöä, ja aiemmasta käytännöstä poiketen siihen, että se 
pannaan myös täytäntöön; 



\\epades\adoptes\adoptes_definiti\02-03\02-03-14fi.doc PE 314.909\ 4 

 
11. panee tyytyväisenä merkille komission aloitteen kytkeä taloudellisen tuen myöntäminen 

yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetun direktiivin tiukkaan noudattamiseen; korostaa 
kuitenkin, että tällaisen aloitteen ei pitäisi olla ristiriidassa ympäristönsuojelun kanssa 
vaarantamalla investoinnit, joita tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan, ja 
rankaisemalla täten kyseessä olevia yhteisöjä; 

 
12. kehottaa komissiota varaamaan enemmän sisäisiä voimavaroja direktiivin 

täytäntöönpanon aikaansaamiseen; 
 
13. panee tyytyväisenä merkille komission aloitteen järjestää seminaari, jossa käsitellään 

avoimesti yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetun direktiivin noudattamista ja 
noudattamatta jättämistä; katsoo, että tämä seminaari voisi toimia esimerkkinä tiettyjen 
muiden ympäristöön liittyvien direktiivien ongelmien paikantamisessa ja 
täytäntöönpanon parantamisessa; kehottaakin komissiota järjestämään yhdessä Euroopan 
parlamentin kanssa säännöllisesti seminaareja direktiiveistä, joiden täytäntöönpano on 
puutteellista; 

 
14. kehottaa komissiota parantamaan Euroopan ympäristökeskuksen tuella tietojen keruuta 

eri vesialueisiin kohdistuvista paineista sekä niiden tilanteista ja suuntauksista sekä 
laatimaan arvioita ja ennusteita alueilla tapahtuvista ympäristöparannuksista, jotka ovat 
tulosta direktiivin asteittaisesta ja täysipainoisesta soveltamisesta; pyytää komissiota 
toteuttamaan konkreettisia toimia, joilla autetaan ehdokasvaltioita yhdyskuntajätevesien 
käsittelystä annetun direktiivin täytäntöönpanossa;  

 
15. kehottaa komissiota toteuttamaan jäsenvaltioissa kattavan ja yksityiskohtaisen 

tutkimuksen tekijöistä, jotka ovat aiheuttaneet direktiivin huonon täytäntöönpanoasteen, 
jotta saadaan paremmin selville tarkat syyt tähän tilanteeseen; 

 
16. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 

jäsenvaltioiden parlamenteille. 
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