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APLINKOS TEISĖS ĮGYVENDINIMAS

2010 M. GRUODŽIO 1 D. APLINKOS, VISUOMENĖS SVEIKATOS IR MAISTO
SAUGOS KOMITETO POSĖDIS

1. Biologinė įvairovė (Sandrine Bélier)

Nepavykus pasiekti 2010 m. biologinės įvairovės tikslo, Europos Sąjunga Nagojoje 
įsipareigojo sustabdyti biologinės įvairovės nykimą siekdama užtikrinti, kad iki 2020 m. 
ekosistemos būtų atsparesnės ir toliau teiktų būtiniausias paslaugas. Saugomų teritorijų tinklas 
„Natura 2000“ yra esminė sprendimo dalis. Kaip Komisija numato sustabdyti Buveinių ir 
Paukščių direktyvų pažeidimus ir užtikrinti visišką jų įgyvendinimą? Visų pirma, kokias 
priemones Komisija priims, siekdama užtikrinti tinkamą poveikio vertinimo standartą ir 
stebėti, ar teisingai taikomos nukrypti leidžiančios nuostatos, numatytos Buveinių direktyvos 
6 straipsnio 4 dalyje? Ar Komisija ketina skirti pakankamą finansavimą tinklo „Natura 2000“ 
teritorijoms valdyti?

2. ES biodegalų politikos įgyvendinimas. Biologinės įvairovės apsauga (Karin 
Kadenbach)

ES atsinaujinančiųjų energijos išteklių direktyvoje išdėstyti tvarumo kriterijai siekiant padėti 
užtikrinti, kad ES agrodegalų rinka nepakenktų didelės biologinės įvairovės vertės vietovėms.
Visų pirma 17 straipsnyje teigiama:
3. Biodegalai ir skystieji bioproduktai <...> neturi būti pagaminti iš žaliavų, gautų iš labai 
didelės biologinės įvairovės žemės, t. y. žemės, kuriai 2008 m. sausio mėn. ar vėliau taikomas 
vienas iš toliau nurodytų apibūdinimų (nepaisant to, ar tas apibūdinimas žemei vis dar 
taikomas):
b) vietovės, nustatytos <...> kaip apsaugos vietovės, kuriose susitelkusios retos, galinčios 
išnykti arba nykstančios ekosistemos ar rūšys, pripažintos pagal tarptautinius susitarimus 
arba įtrauktos į tarpvyriausybinių organizacijų ar Tarptautinės gamtos išsaugojimo sąjungos 
sudarytus sąrašus, jeigu jos pripažįstamos pagal 18 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą;
Dėl direktyvos buvo susitarta prieš dvejus metus. Direktyva įsigaliojo 2009 m. birželio mėn., 
o kriterijai turi būti įgyvendinti iki 2010 m. gruodžio mėn.
Ar Komisija įsitikinusi, kad dabartiniu metu taikant šiuos kriterijus ES automobiliams 
naudojamų agrodegalų gamyba nekenkia didelę biologinės įvairovės vertę turinčioms 
vietovėms? Jei ne, kaip Komisija užtikrina, kad šių taisyklių būtų laikomasi? Pavyzdžiui, 
Italijos biodegalų gamintojas „Nuove Iniziative Industriali“ (Srl) ketina prekiauti 
agrodegalais, kuriuos išgautų sunaikinęs Dakatcha miškus Kenijoje. Dakatcha miškai įtraukti 
į organizacijos „BirdLife International“ nuorodų sąrašą ir tai yra Europos Teisingumo Teismo 
pripažinta paukščių apsaugai svarbi teritorija, kuri tikrai būtų saugoma ES, nes joje yra į 
Tarptautinės gamtos ir gamtos išteklių apsaugos sąjungos (IUCN) raudonąją knygą įtrauktų 
nykstančių gyvūnų rūšių.

3. Vandens pagrindų direktyva (Richard Seeber)

Įgyvendinant Vandens pagrindų direktyvą (Direktyvą 2000/60/EB) valstybės narės 



PE452.705v01-00 2/6 DT\838806LT.doc

LT

įpareigojamos nustatyti ir paskelbti upių baseinų valdymo planus. 

Kurios valstybės narės laiku paskelbė savo upių baseinų valdymo planus?
Kiek upių baseinų valdymo planų jau paskelbta ir ar jie atitinka Vandens pagrindų direktyvoje 
nurodytas gaires?

4. Besitęsianti atliekų krizė Kampanijos regione (Margrete Auken)

2010 m. kovo 4 d. Europos Teisingumo Teismas nustatė, kad Italija pažeidė ES teisės aktus, 
nes Kampanijos regione nesukūrė tinkamo įrenginių tinklo, kuriuo užtikrintų, kad 
komunalinės atliekos būtų šalinamos žmonių sveikatai ir aplinkai nepavojingu būdu 
(sprendimas byloje C-297/08).

Tačiau Italija dar nesiėmė būtinų priemonių, kad būtų laikomasi teismo sprendimo. 2010 m. 
spalio 23 d. Europos Komisija pareiškė, kad dabartinė padėtis labai panaši į krizę, kurios 
kreivė pasiekė viršūnę 2007 m. ir dėl kurios Europos Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo 
procedūrą prieš Italijos Respubliką1. 

Pavojingos atliekos sumaišomos ir (arba) išmetamos kartu su buitinėmis arba organinėmis 
atliekomis, pažeidžiant Pagrindų direktyvą dėl atliekų ir Sąvartynų direktyvą. Terzigno
sąvartynas (esantis nacionaliniame parke, kuris yra UNESCO paveldo objektas) neatitinka 
Sąvartynų direktyvos reikalavimų, inter alia, dėl to, kad yra nacionaliniame parke ir kad 
nebuvo taikomos 11 straipsnyje numatytos atliekų priėmimo procedūros. Nepaisant to, 
kompetentingos institucijos ketina išplėsti teritoriją ir nacionaliniame parke atidaryti naują 
sąvartyną. Taigi atrodo, kad kompetentingos Italijos valdžios institucijos visiškai nepaiso ETT 
sprendimo.

Piliečiai visuotinai protestuoja prieš dabartinę padėtį, nes dėl didelio aplinkos užterštumo 
blogėja jų gyvenimo sąlygos, o tai rodo visišką ES teisės aktų nesilaikymą ir didelę nepagarbą 
ES institucijoms.

Kada Komisija pradės 260 straipsnyje numatytą procedūrą prieš Italiją ir taikys sankcijas, nes 
atrodo, kad tai vienintelis būdas priversti Italijos valdžios institucijas laikytis Teisingumo 
Teismo sprendimo?

5. Didelis pavojingų atliekų sąvartynas pelkyne prie Huelvos miesto (Satu Hassi)

Huelvos mieste, esančiame Ispanijos pietuose prie dviejų upių, įtekančių į Atlanto vandenyną, 
santakos, bendrovė „Fertibéria“ kasmet išmeta 2,5 milijono tonų fosfogipso atliekų į 
pakrančių pelkes. Atliekos vis dar išmetamos. Jos labai užterštos sunkiaisiais metalais. Laikui 
bėgant iš viso išmesta daugiau nei 120 milijonų tonų pavojingų atliekų. Nebuvo statoma jokių 
vandeniui nelaidžių užtvarų, kad būtų sustabdytas atliekose esančių sunkiųjų metalų 
išplovimas į upes ir į jūrą. 

2009 m. vasario mėn. per ankstesnę šio komiteto veiklos sesiją šis klausimas buvo aptartas su 

                                               
1 Už aplinką atsakingo Komisijos nario Janezo Potočniko pareiškimas dėl su atliekomis susijusios padėties 
Kampanijoje (Italija). Europa press release, 2010 m. spalio 23 d.
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Komisija. 2009 m. kovo mėn. Komisija raštu atsakė, kad 2009 m. vasario mėn. ji paskelbė 
papildomą oficialų pranešimą dėl netinkamo ES teisės aktų dėl atliekų taikymo išmetant 
pramonines atliekas į Huelvos pelkyną, nes kompetentingos valdžios institucijos turėjo laikyti 
fosfogipsą atliekomis, o ne pramonės šalutiniu produktu. Pagrindų direktyva dėl atliekų buvo 
taikoma, taip pat keliami Sąvartynų direktyvoje nustatyti techniniai reikalavimai, remiantis 
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) direktyvos 19 straipsniu. 

Šiuo metu išmetant atliekas šie teisiniai įsipareigojimai akivaizdžiai pažeidžiami, o Ispanijos 
valdžios institucijos leidžia toliau šalinti atliekas iki šių metų pabaigos.

Kiek dar Komisija toleruos tai, kad Ispanijos valdžios institucijos akivaizdžiai nesilaiko 
taikomų teisės aktų? 

Ar Komisija jau išsiuntė Ispanijai galutinį rašytinį įspėjimą (pagrįstą nuomonę)? Jei taip, kada 
Komisija nuspręs iškelti bylą Europos Teisingumo Teisme? Jei ne, kodėl?

Ar Komisija imsis teisinių veiksmų, siekdama įpareigoti Ispanijos valdžios institucijas išvalyti 
teritoriją, kai atliekų išmetimas bus sustabdytas?

6. Europos aplinkosauginiai tikrinimai (Satu Hassi)

Nors Europos teisės aktai dėl atliekų kuriami jau 35 metus, vis dar matome, kad įvairiose 
valstybėse narėse visiškai nepaisoma svarbiausių juose nustatytų reikalavimų. Huelvos 
mieste, Ispanijoje, valdžios institucijos daugelį dešimtmečių leido išmesti milijonus tonų 
pavojingų atliekų į pakrančių pelkes; atliekos tebėra išmetamos vadovaujantis leidimu, 
išduotu neteisingai manant, kad tos atliekos yra šalutiniai produktai (žr. atskirą klausimą, kurį 
pateikė Satu Hassi). Kampanijos regione, Italijoje, nepaisant Teisingumo Teismo sprendimo, 
pavojingos atliekos jau daugelį metų išmetamos kartu su buitinėmis atliekomis, taip pat ir į 
nacionalinį parką (žr. atskirą klausimą, kurį pateikė Satu Hassi). Vengrijoje, sugriuvus 
rezervuarui, išsiliejo raudonasis dumblas ir žuvo devyni žmonės, 130 sužeista, suniokoti du 
kaimai ir ilgam užteršta žemės ūkio paskirties žemė. 

Tai tik keletas pavyzdžių, rodančių, kad net 2010 m. daugelyje ES valstybių narių įprasta 
netinkamai taikyti pagrindines Europos Sąjungos aplinkos teisės aktų, ypač teisės aktų dėl 
atliekų, nuostatas arba net visiškai jų nesilaikyti.

Tinkamomis patikromis, ar deramai ir ar visi Europos aplinkos teisės aktai taikomi, galima 
užkirsti kelią daugeliui tokių avarijų ar nelaimių. Tačiau atrodo, kad siekiant užtikrinti 
tinkamas patikras daugelyje valstybių narių trūksta arba lėšų, arba politinės valios. 

Kiek dar reikės tokių atvejų, kol Komisija pradės laikytis tvirtesnės pozicijos aplinkosauginių 
tikrinimų atžvilgiu? Kada Komisija pasiūlys teisinę ES aplinkos teisės aktų taikymo patikrų 
sistemą, siekdama užtikrinti, kad patikros būtų atliekamos veiksmingai, nepriklausomai ir 
vienodomis sąlygomis visoje ES?

7. Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos įgyvendinimas (Theodoros 
Skylakakis)
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ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema yra didžiausia daugelio šalių ir daugelio 
sektorių šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema 
pasaulyje. Atsižvelgiant į:
a) piktnaudžiavimą patikrintu išmetamųjų teršalų mažinimu ES apyvartinių taršos 
leidimų prekybos rinkoje, dėl kurio imta akivaizdžiai piktnaudžiauti Europos vartotojų 
pinigais, siekiant naikinti hidrofluorangliavandenilius (HFC-23), kai skiriamos 70 kartų 
didesnės nei iš tikrųjų reikia lėšos ir taip netikėtai sukuriamas milžiniškas pelnas kelioms 
pasaulio bendrovėms;
b) didėjantį HFC-23 kiekį atmosferoje;
c) svarstomą Komisijos pasiūlymą dėl priemonių, kuriomis siekiama nustatyti 
papildomus kokybės apribojimus naudojantis kreditais iš pramoninių dujų projektų po 
2012 m. ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje ir atitinkamas poveikio vertinimo 
procedūras;
d) tai, kad tais atvejais, kai galimi sutrikimai, susiję su apyvartinių taršos leidimų prekyba 
anglies dioksido rinkoje Europoje, pavyzdžiui, manipuliavimas rinka, konkurencijos stoka 
arba kartelių bylos, nėra vienos ES institucijos, atsakingos už šių sutrikimų stebėseną, tyrimą 
ir įsikišimą, o esamos valdžios institucijos neturi tokių priemonių, kurias taikydamos galėtų 
užtikrinti, jog rinkos veiktų sklandžiai;
ar po 2013 m. Komisija ketina pagerinti teisės aktų, kuriais reglamentuojama apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistema, įgyvendinimą (taip pat svarstyti galimybę įsteigti šios naujai 
sukurtos rinkos reguliavimo instituciją), kad būtų išvengta tokių atvejų ateityje?

8. GMO teisės aktų įgyvendinimas (Bart Staes)
A. Teisės aktai, kuriais reglamentuojamas sambūvis. Savo ataskaitoje apie genetiškai 
modifikuotų kultūrų sambūvį su tradicinėmis ir ekologiškomis kultūromis (2009 m. 
balandžio mėn.) Komisija teigia, kad tik 15 valstybių narių yra patvirtinusios specialiai 
sambūviui skirtus teisės aktus. Ar šis skaičius jau padidėjo? Ar yra valstybių narių, 
auginančių GMO ir neturinčių jokių teisės aktų, kuriais reglamentuojamas sambūvis? Ar 
daugiausiai GMO auginanti ES valstybė narė Ispanija jau įgyvendino teisės aktus, kuriais 
reglamentuojamas sambūvis?

Direktyvoje 2001/18/EB teigiama: „Gyvi organizmai, neatsižvelgiant į tai, ar jie į aplinką yra 
išleidžiami dideliais ar mažais kiekiais eksperimento tikslais ar kaip komerciniai produktai, 
gali aplinkoje daugintis ir kirsti nacionalines sienas, taip darydami poveikį ir kitoms 
valstybėms narėms. Tokio išleidimo poveikis aplinkai  gali būti negrįžtamas.“ 
(4 konstatuojamoji dalis) ir „Būtina užtikrinti, kad visus GMO kaip atskirus produktus ar 
esančius kituose produktuose, kuriuos leidžiama pateikti į rinką pagal šios direktyvos C dalį, 
būtų galima aptikti visuose jų pateikimo į rinką etapuose.“ (42 konstatuojamoji dalis)
Be to, Reglamente (EB) Nr. 1829/2003 keletą kartų paminėta vartotojų ir ūkininkų teisė 
pagrįstai pasirinkti. Šią teisę taip pat minėjo 2008 m. gruodžio mėn. Aplinkos taryba ir už 
sveikatos ir vartotojų reikalų politiką atsakingas Komisijos narys J. Dalli, sakydamas keletą 
savo kalbų apie GMO.
Savo naujoje 2010 m. liepos mėn. rekomendacijoje dėl nacionalinių sambūvio priemonių, 
kuriomis siekiama išvengti netyčinio GMO atsiradimo tradicinėse ir ekologiškose kultūrose, 
rengimo gairių Komisija teigia, kad „priemonės, kuriomis siekiama išvengti netyčinio GMO 



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

LT

atsiradimo tradicinėse ir ekologiškose kultūrose, turėtų būti nustatomos valstybių narių 
lygmeniu“. Kaip Komisija, atsižvelgdama į tai, siekia geriau įgyvendinti 
Direktyvą 2001/18/EB? Ar Komisija svarsto galimybę pasiekti, kad būtų teisiškai privaloma 
parengti „sambūvio priemones“?

B. Skaidrumas. Turint omenyje Direktyvos 2001/18/EB 25 straipsnio 4 dalį ir 2009 m. 
vasario mėn. ETT sprendimą (byla C-552/07), ar Komisija gali paaiškinti, kiek valstybių narių 
turi viešąjį registrą, kuriame pateikta išsami informacija apie išleidimo į aplinką vietą, ir 
kurios valstybės narės jo neturi? Ką Komisija ketina daryti, kad pagerintų padėtį?

C. Priemaišos. Savo 2009 m. ataskaitoje apie sambūvį (7.2 skyriuje) Komisija teigia: 
„Dauguma valstybių narių sukūrė tokias sambūvio priemones, kuriomis neleidžiama viršyti 
nustatytos 0,9 % GMO maisto produktuose ir pašaruose ženklinimo ribos.“ Be to, Reglamente 
(EB) Nr. 1829/2003 nustatyta, kad genetiškai modifikuotas maistas turi būti ženklinamas, 
išskyrus maisto produktus „kurių sudėtyje yra medžiagos, kurios sudėtyje yra, kuri susideda 
arba yra pagaminta iš GMO, kurie sudaro ne daugiau kaip 0,9 % kiekvieno atskiro maisto 
ingrediento arba maisto, susidedančio iš vieno ingrediento, jei GMO produktuose atsiranda 
atsitiktinai arba dėl techninio neišvengiamumo“. Dėl sambūvio priemonių, kuriomis siekiama 
neviršyti 0,9 % priemaišų ribos, į maisto produktus pradėta tyčia dėti priemaišų, todėl 
nebegalima manyti, kad produktuose jų atsiranda atsitiktinai. 

Ar padėtis valstybėse narėse jau pagerėjo? Ar Komisija sutinka, kad, siekiant įgyvendinti 
Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 reikalavimus, turi būti siekiama išvengti priemaišų taikant 
sambūvio priemones?

9. REACH (cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir 
apribojimai) (Richard Seeber)
ES centralizuota cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų 
sistema (REACH, Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006) siekiama, be kitų tikslų, nustatyti ir 
tikrinti chemines medžiagas, keliančias didžiausią rūpestį, ir jei įmanoma, pakeisti jas ne 
tokiomis pavojingomis medžiagomis.

Kokia tikroji padėtis įgyvendinant šį reglamentą? 
Ar gali prireikti peržiūrėti reglamentą, jei taip, kada?
Ar Komisija neįžvelgia jokio poreikio plačiau taikyti REACH?

10. Aplinkosaugos veiksmų programa (Richard Seeber)

Šeštojoje aplinkosaugos veiksmų programoje plačiai apžvelgiamos aplinkosaugos problemos 
ir numatoma strateginė Komisijos aplinkosaugos politikos programa iki 2012 m. Joje nustatyti 
keturi pagrindiniai aplinkosaugos prioritetai: klimato kaita, gamta ir biologinė įvairovė, 
aplinka ir sveikata, gamtiniai ištekliai ir atliekos. 

Ar sklandžiai įgyvendinama Šeštoji aplinkosaugos veiksmų programa ir kokiu mastu ji jau 
įgyvendinta?

11. Pažeidimas (Kriton Arsenis)
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Pažeidimo procesui tenka svarbus vaidmuo užtikrinant tinkamą ES teisės aktų taikymą. 
Europos Komisijos kasmet prašoma išnagrinėti tūkstančius skundų ir pažeidimo bylų, o tai 
padaryti dažnai sudėtinga ir reikia daug laiko. Procesas nuo pažeidimo nagrinėjimo pradžios 
iki bylos pabaigos vidutiniškai gali trukti kelerius metus; nagrinėjant pažeidimą reikia, kad 
valstybės narės ir Komisija glaudžiai bendradarbiautų. 

Atsižvelgiant į išdėstytus faktus:

ar valstybių narių lygmeniu turėtų būti taikomas veiksmingas pažeidimų nustatymo 
mechanizmas, kurį koordinuotų Europos Komisija?

Kai galima gauti informacijos apie būsimus su nacionalinių įstatymų leidimu susijusius arba 
administracinius sprendimus, kuriais gali būti pažeisti ES teisės aktai, ar turėtų būti įdiegta 
išankstinio įspėjimo sistema, kuria remdamasi Europos Komisija galėtų įsikišti iki ES teisės 
aktų pažeidimo? 

Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjant metinius skundus ir pažeidimo bylas ES reikia daug 
darbuotojų, kiek procentų šių skundų ir bylų išnagrinėja EK darbuotojai ir kiek jų 
nagrinėjama padedant specialistams iš šalies?


