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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

KESKKONNAÕIGUSE RAKENDAMINE

KESKKONNAKOMISJONI KOOSOLEK 1. DETSEMBRIL 2010

1. Bioloogiline mitmekesisus (Sandrine Bélier)

Pärast ELi 2010. aasta bioloogilise mitmekesisuse alase eesmärgi luhtumist võttis EL 
Nagoyas kohustuse peatada bioloogilise mitmekesisuse kadumine, et tagada 2020. aastaks 
ökosüsteemide püsivus ja põhifunktsioonide säilimine. Natura 2000 on oma kaitsealade 
võrgustiku kaudu jätkuvalt lahenduse oluline osa. Kuidas näeb komisjon ette linnustiku ja 
elupaikade direktiivide rikkumiste peatamist ning nende direktiivide täielikku rakendamist? 
Milliseid meetmeid võtab komisjon asjakohase mõjuhinnangu tagamiseks ning elupaikade 
direktiivi artikli 6 lõike 4 erandiprotseduuri õige kasutamise jälgimiseks? Kas komisjon 
plaanib kiita heaks piisava rahastamise Natura 2000 alade haldamiseks?

2. ELi biokütuste poliitika rakendamine: bioloogilise mitmekesisuse kaitse (Karin 
Kadenbach)

ELi taastuvenergia direktiiv sätestab säästlikkuse kriteeriumid, mis aitavad tagada, et ELi 
agrokütuste turg ei kahjusta suure bioloogilise mitmekesisusega maa-alasid.

Muu hulgas sätestatakse artiklis 17:

3. […] biokütuseid ja vedelaid biokütuseid ei valmistata toorainest, mis on saadud suure 
bioloogilise mitmekesisusega maa-alalt, see tähendab maa-alalt, mida 2008. aasta jaanuaris 
või pärast seda iseloomustas üks järgmistest seisunditest, olenemata sellest, kas seda 
maatükki iseloomustab see seisund ka praegu:

(b) […] haruldaste, ohustatud või väljasuremisohus ökosüsteemide või liikide kaitsealadeks, 
mida on tunnustatud rahvusvahelistes lepingutes või mis on kantud valitsusvaheliste 
organisatsioonide või Rahvusvahelise Loodusvarade ja Looduskaitse Ühingu poolt koostatud 
loeteludesse, tingimusel et neid tunnustatakse vastavalt artikli 18 lõike 4 teisele lõigule;

Direktiivis lepiti kokku kaks aastat tagasi. Direktiiv jõustus 2009. aasta juunis ning sellel 
põhinevate kriteeriumide rakendamise tähtaeg on 2010. aasta detsember.

Kas komisjon leiab, et praegu ELi autodesse pandav agrokütuse toodang ei kahjusta neid 
kriteeriume kasutavaid suure bioloogilise mitmekesisusega maa-alasid? Kui ei, siis kuidas 
komisjon tagab nende eeskirjade jõustamise? Näiteks üks Itaalia biokütuste tootja nimega 
Nuove Iniziative Industriali (Srl) kavatseb müüa agrokütuseid, mis saadaks Keenia Dakatcha 
metsade hävitamisel. Dakatcha metsad on tähtis linnuala, Birdlife Internationali 
rahvusvahelise tähtsusega linnuala, mida on tunnustanud Euroopa Kohus, ning ala, mida ELis 
kindlasti kaitstaks, kuna sellel leidub IUCNi punase nimekirja liike.

3. Veepoliitika raamdirektiiv (Richard Seeber)
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Veepoliitika raamdirektiivi (direktiiv 2000/60/EÜ) rakendamine kohustab liikmesriiki looma 
ja avaldama veemajanduskavasid.

Millised liikmesriigid on juba õigeaegselt oma veemajanduskavad avaldanud?
Kui palju veemajanduskavu on praeguseks avaldatud ning kas need vastavad veepoliitika 
raamdirektiivis olevatele suunistele?

4. Jätkuv jäätmekriis Campanias (Margrete Auken)

4. märtsil 2010 leidis Euroopa Kohus, et Itaalia rikkus ELi õigust, kuna ei loonud Campanias 
rajatiste võrgustikku, mis oleks piisav asulajäätmete kõrvaldamiseks inimtervisele ja 
keskkonnale ohutul viisil (otsus kohtuasjas C-297/08).
Itaalia ei ole siiani võtnud meetmeid, mis on kohtuotsuse täitmiseks vajalikud. 23. oktoobril 
2010 avaldas Euroopa Komisjon, et praegune olukord on väga sarnane kriisiga, mis lahvatas 
2007. aastal ja viis Euroopa Komisjoni rikkumismenetluse algatamiseni Itaalia Vabariigi 
vastu1.
Ohtlikke jäätmeid segatakse ja/või kõrvaldatakse koos majapidamis- või orgaaniliste 
jäätmetega, mis on vastuolus jäätmete raamdirektiivi ja prügilate direktiiviga. Terzigno 
prügila (asub rahvuspargis ja UNESCO maailmapärandi objekti asukohas) on vastuolus 
prügilate direktiivi nõuetega, muuhulgas oma asukoha tõttu rahvuspargis ning mittevastavuse 
tõttu artikli 11 heakskiidumenetlusele. Hoolimata sellest asjaolust, kavatsevad pädevad 
asutused prügilat laiendada ning avada rahvuspargi välispiiril uue prügila.  Seega tundub, et 
Itaalia pädevad asutused eiravad täielikult kohtu otsust.

Kodanikud protestivad ulatuslikult praeguse olukorra vastu, mis kahjustab nende elutingimusi 
keskkonna tugeva saastamise tõttu ning näitab selgelt ELi õiguse ja ELi institutsioonide tõsist 
mitteaustamist.

Millal algatab komisjon Itaalia vastu artikli 260 menetluse eesmärgiga nõuda sisse trahvid, 
sest see paistab olevat ainus viis panna Itaalia ametiasutused täitma kohtu otsust?

5. Suur ohtlike jäätmete hoidla Huelva sooaladel (Satu Hassi)

Lõuna-Hispaanias Huelva linnas, mis asub kahe Atlandi ookeani suubuva jõe suudmealade 
ühinemiskohas, ladustab ettevõte Fertibéria igal aastal rannikusohu 2,5 miljonit tonni 
fosforkipsi. Ladustamine toimub praeguseni. Jäätmed on raskemetallidega ülimalt saastunud. 
Aastate jooksul on ladustatud kokku enam kui 120 miljonit tonni ohtlikke jäätmeid. 
Lekketõket raskemetallide lekkimise vältimiseks jõgedesse ja seega ka järvedesse pole 
paigaldatud.

Teemat arutati komisjoniga keskkonnakomisjoni eelmisel rakendusistungil 2009. aasta 
veebruaris. Märtsis 2009 vastas komisjon kirjalikult, et on 2009. aasta veebruaris välja andnud 

                                               
1 Keskkonnavoliniku Janez Potočniki avaldus jäätmeolukorra kohta Itaalias Campanias. Euroopa pressiteade, 23. 
oktoober 2010.
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täiendava märgukirja ELi jäätmeõiguse halva rakendamise kohta seoses tööstusjäätmete 
kõrvaldamisega Huelva sooaladel, sest pädevad asutused oleksid pidanud käsitlema 
fosforkipsi jäätmena, mitte tööstuse kõrvaltootena. Seega kohalduks jäätmete raamdirektiiv, 
samuti prügilate direktiivi tehnilised nõuded vastavalt IPPC direktiivi artiklile 19.

Praegune ladustamine rikub selgelt neid õigusaktidest tulenevaid kohustusi ning Hispaania 
ametiasutused on lubanud ladustamist kuni selle aasta lõpuni jätkata.

Kui kaua lubab komisjon Hispaania ametivõimudel veel kehtivat seadust avalikult eirata?

Kas komisjon on juba saatnud Hispaaniale lõpliku kirjaliku hoiatuse (põhjendatud arvamuse)? 
Kui jah, siis kas komisjon otsustab viia asja Euroopa Kohtusse? Kui ei, siis miks?

Kas komisjon võtab pärast ladustamise peatamist õiguslikud meetmed Hispaania 
ametiasutuste kohustamiseks tagada objekti saastekäitlus?

6. Euroopa keskkonnajärelevalve (Satu Hassi)

Hoolimata Euroopa 35 aasta pikkusest jäätmeõigusest, näeme mitmes liikmesriigis endiselt 
selle kõige olulisemate nõuete jämedat eiramist. Hispaanias Huelvas on Hispaania 
ametivõimud lubanud kõrvaldada aastakümnete jooksul miljoneid tonne ohtlikke jäätmeid 
rannikusohu ning ladustamine toimub praeguseni loa alusel, mis liigitab need jäätmed 
ekslikult kõrvaltoodeteks (vt Satu Hassi eraldi küsimust). Itaalias Campanias on ladustatud 
ohtlikke jäätmeid paljude aastate jooksul koos kodumajapidamisjäätmetega, sealhulgas 
rahvusparki, hoolimata kohtu otsusest (vt Satu Hassi eraldi küsimust). Ungaris varises kokku 
punase muda hoidla, mis tappis 9 inimest ja vigastas 130 inimest, hävitas kaks küla ja saastas 
pikaks ajaks põllumajandusmaa.

Need on vaid mõned näited, mis rõhutavad, et ELi keskkonnaõiguse põhisätete halb 
rakendamine või koguni täielik eiramine on tavaline paljudes ELi liikmesriikides veel 2010. 
aastal. 

Euroopa keskkonnaõiguse korrektse ja täieliku rakendamise asjakohane järelevalve võib 
ennetada selliste õnnetuste ja katastroofide toimumist. Siiski tundub, et paljudel 
liikmesriikidel kas puuduvad vahendid või poliitiline tahe asjakohase järelevalve tagamiseks.

Kui palju selliseid juhtumeid on veel vaja, enne kui komisjon võtab keskkonnajärelevalve 
osas jäigema seisukoha? Millal teeb komisjon ettepaneku keskkonnaõiguse ELi järelevalve 
õigusraamistiku kohta eesmärgiga tagada järelevalve tõhus, sõltumatu ja ühtsetele 
tingimustele vastav toimumine kogu ELis?

7. ELi heitkogustega kauplemise süsteemi rakendamine (Theodoros Skylakakis)

ELi heitkogustega kauplemise süsteem on suurim mitut riiki hõlmav mitme sektori 
kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteem kogu maailmas. Võttes arvesse:
(a) tõendatud heitkoguste vähendamise ühikute väärkasutamist ELi heitkogustega 
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kauplemise süsteemi turul, mis viib Euroopa tarbijate raha ulatusliku väärkasutamiseni HFC-
23 gaasi hävitamisel 70 korda kallimalt kui selle tegelik kulu, mis toob hiiglaslikku hõlptulu 
käputäiele ettevõtjatele kogu maailmas; 
(b) HFC-23 taseme suurenemist atmosfääris;
(c) komisjoni ettepanekut täiendavate kvaliteedipiirangute kehtestamise meetme kohta 
tööstusgaasiprojektidest saadud ühikute kasutamisel 2012. aasta järgses ELi heitkogustega 
kauplemise süsteemis ja vastava mõjuhinnangu kohta;
(d) et võimalikel väärtoimimise juhtudel seoses Euroopa CO2-turul kaubeldavate 
heitmeõigustega, näiteks turu manipuleerimise, puuduliku konkurentsi või kartellilepete 
korral puudub institutsioonide hulgas kindel ELi asutus, kelle ülesanne oleks jälgida, uurida ja 
õigeaegselt sekkuda sellisesse väärtoimimisse, ning olemasolevatel asutustel pole vahendeid 
ja mehhanisme turu tõrgeteta toimimise kindlustamiseks;
kas komisjon kavatseb pärast 2013. aastat parandada heitkogustega kauplemise süsteemi 
rakendamist (sh võimalus luua äsjaloodud turu jaoks uus reguleeriv organ), et vältida 
sarnaseid juhtumeid tulevikus?

8. GMO-alase õiguse rakendamine (Bart Staes)
A. Samaaegse viljelemise õigus: oma aruandes geneetiliselt modifitseeritud 
põllukultuuride tavapärase ja mahepõllumajandusega samaaegse viljelemise kohta (aprill 
2009) märgib komisjon, et vaid 15 liikmesriiki on võtnud vastu eriõigusaktid samaaegse 
viljelemise kohta. Kas see arv on vahepeal suurenenud? Kas on liikmesriike, kes kasvatavad 
geneetiliselt muundatud organisme ja kellel ei ole samaaegse viljelemise kohta õigusakte? 
Kas Hispaania kui suurima GMO-viljelusega riik ELis on nüüdseks rakendanud samaaegse 
viljelemise õiguse?

Direktiiv 2001/18 sätestab: „Katse eesmärgil või kommertstootena suurel või vähesel hulgal 
keskkonda viidud elusorganismid võivad seal paljuneda ja ületada riigipiire, avaldades sellega 
mõju ka teistele liikmesriikidele.  Elusorganismide keskkonda viimise tagajärjed võivad olla 
pöördumatud.” (põhjendus 4) ja „On vaja tagada, et kõik käesoleva direktiivi C osa alusel loa 
saanud GMOdest koosnevad või neid sisaldavad tooted oleksid jälgitavad kõigis turuleviimise 
järkudes.“ (põhjendus 42).

Samal ajal mainitakse määruses nr 1829/2003 mitmes kohas tarbijate ja 
põllumajandusettevõtjate õigust teha teadlik valik. Sama märkis 2008. detsembri 
keskkonnanõukogu ja volinik Dalli mitmes oma GMOsid puudutavas kõnes.
Oma uues 2010. aasta juuli soovituses suuniste kohta samaaegse viljelemise riiklike meetmete 
väljatöötamiseks, et vältida GMOde tahtmatut sattumist tavapärastesse ja 
mahepõllunduskultuuridesse, märgib komisjon, et „meetmed, millega vältida GMOde 
tahtmatut sattumist tavapärastesse ja mahepõllunduskultuuridesse, tuleks võtta liikmesriigi 
tasandil.” Selles kontekstis: Kuidas kavatseb komisjon saavutada direktiivi 2001/18 parema 
rakendamise? Kas komisjon kaalub samaaegse viljelemise meetmete õiguslikult siduvaks 
muutmist?

B. Läbipaistvus: pidades silmas direktiivi 2001/18 artiklit 25 lõike 4 ja Euroopa Kohtu 
2009. aasta veebruari otsust (kohtuasi C-552/07), kas komisjon saaks selgitada, kui palju 
liikmesriike on loonud avaliku registri koos üksikasjaliku teabega tahtlikku keskkonda 
viimise kohtade kohta ja millised liikmesriigid pole seda teinud? Mida komisjon kavatseb 
teha olukorra parandamiseks?



DT\838806ET.doc 5/6 PE452.705v01-00

ET

C. Saaste: 2009. aasta samaaegse viljelemise raportis ütleb komisjon (peatükk 7.2): 
„Enamik liikmesriike on samaaegse viljelemise meetmed kavandanud selliselt, et toidus ja 
söödas sisalduvate GMOde puhul välditakse 0,9 % märgistamiskünnise ületamist.” Samal ajal 
sätestab määrus nr 1829/2003, et GMO-toit peab olema märgistatud, v.a toidud, mis 
sisaldavad GMOdest koosnevat, neid sisaldavat või neist toodetud materjali alla 0,9 % toidu 
üksikutes koostisosades või ühest komponendist koosnevas toidus, kui GMOde sisaldus 
toitudes on juhuslik või tehniliselt vältimatu.” Samaaegse viljelemise meetmed, mille eesmärk 
on 0,9% saaste, viivad tahtliku saasteni, mida ei saa enam pidada juhuslikuks.

Kas olukord on liikmesriikides praeguseks paranenud? Kas komisjon nõustub, et määruse nt 
1829/2003 täitmiseks peab samaaegse viljelemise eesmärk olema saaste vältimine.

9. REACH (Richard Seeber)
ELi keskse kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise süsteemi 
(REACH, määrus (EÜ) nr 1907/2006) eesmärk on muuhulgas tuvastada ja kontrollida 
kemikaale, mis põhjustavad kõige rohkem probleeme, ning võimalusel asendada need vähem 
ohtlike ainetega.

Milline on määruse rakendamise praegune seis?
Kas määruse ülevaatamine võib muutuda vajalikuks ning kui jah, siis millise aja jooksul?
Kas komisjon näeb vajadust REACHi laiendada?

10. Keskkonnaalane tegevusprogramm (Richard Seeber)

Kuues keskkonnaalane tegevusprogramm vaatleb keskkonnaalaseid probleeme ning sätestab 
strateegilise raamistiku komisjoni keskkonnapoliitikale kuni 2012. aastani. Selle neli peamist 
keskkonnaalast prioriteeti on kliimamuutused, loodus ja bioloogiline mitmekesisus, keskkond 
ja tervis ning loodusressursid ja jäätmed.

Kas kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi rakendamine on graafikus ja millises 
ulatuses on rakendamine toimunud?

11. Rikkumine (Kriton Arsenis)

Rikkumine mängib ELi õiguse õige rakendamise tagamisel olulist rolli. Euroopa Komisjonil 
palutakse igal aastal tegeleda tuhandete kaebuste ja rikkumisjuhtumitega ning sageli on 
tegemist keerulise ja kaua aega kestva protseduuriga. Keskmiselt kestab rikkumisprotsess 
alates esimesest sammust kuni asja lõpetamiseni mitu aastat ning nõuab liikmesriigi ja 
komisjoni vahel tihedat koostööd.

Arvestades ülaltoodut:

Kas liikmesriikide tasandil peaks olema tõhus rikkumiste sõelumise mehhanism, mida 
koordineerib Euroopa Komisjon?

Kas oleks vaja varajase hoiatamise süsteemi, mille alusel Euroopa Komisjon saaks sekkuda 
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enne ELi õiguse rikkumist juhul, kui olemas on teave tulevase riikliku õigusakti või 
haldusotsuste kohta, mis võivad rikkuda ELi õigust?

Võttes arvesse suurt personalihulka, mis on vajalik igal aastal kaebuste ja rikkumisjuhtumite 
menetlemiseks ELis, siis kui suure protsendiga juhtumitest tegeleb Euroopa Komisjoni 
personal ja kui suur osa tööst tellitakse väljastpoolt? 


