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LV Vienoti daudzveidībā LV

VIDES TIESĪBU AKTU ĪSTENOŠANA

VIDES KOMITEJAS 2010. GADA 1. DECEMBRA SANĀKSME

1. Bioloģiskā daudzveidība (Sandrine Bélier)

Pēc neveiksmes ES 2010. gada bioloģiskās daudzveidības mērķa sasniegšanā ES šobrīd ir 
apņēmusies apturēt bioloģiskās daudzveidības mazināšanos, lai nodrošinātu, ka līdz 
2020. gadam ekosistēmas ir stabilas un turpina nodrošināt svarīgākos pakalpojumus. Natura 
2000 ar aizsargājamo teritoriju tīklu ir risinājuma būtiska daļa. Kā Komisija paredz pārtraukt 
Dzīvotņu un Putnu direktīvu pārkāpumus un nodrošināt to pilnīgu īstenošanu? Kādus 
pasākumus Komisija jo īpaši paredz pieņemt, lai nodrošinātu pienācīgu ietekmes uz vidi 
novērtējuma standartu un uzraudzītu atkāpes piešķiršanas procedūras pareizu izmantošanu, 
kura paredzēta Dzīvotņu direktīvas 6. panta 4. punktā? Vai Komisija plāno apstiprināt 
pietiekamu finansējumu Natura 2000 ietverto teritoriju apsaimniekošanai?

2. ES biodegvielu politikas virzienu īstenošana: bioloģiskās daudzveidības 
aizsardzība (Karin Kadenbach)

ES atjaunojamo energoresursu direktīvā ir noteikts ilgtspējības kritēriju kopums, lai palīdzētu 
nodrošināt, ka teritorijām ar augstu bioloģisko daudzveidību nenodara kaitējumu ES 
agrodegvielu tirgus.

17. pantā jo īpaši ir teikts:

3. Biodegvielas un bioloģiskie šķidrie kurināmie [...] nedrīkst būt ražoti no izejvielām, kuras 
iegūtas zemes platībās ar augstu bioloģisko daudzveidību, tas ir, zemē, kurai bija piešķirts 
viens no turpmāk minētajiem statusiem 2008. gada janvārī vai pēc tam, neatkarīgi no tā, vai 
zeme joprojām ir šādi klasificēta:

b) platības [...], kurās ir reti sastopamas, apdraudētas vai izmirstošas ekosistēmas vai sugas, 
kas par tādām ir atzītas starptautiskos nolīgumos vai ir iekļautas valdību organizāciju vai 
Starptautiskās Dabas aizsardzības organizācijas (International Union for Conservation of 
Nature) izveidotos sarakstos un par aizsargājamām ir atzītas saskaņā ar 18. panta 4. punkta 
otro daļu;

Par šo direktīvu tika panākta vienošanās pirms diviem gadiem. Tā stājās spēkā 2009. gada 
jūnijā, un kritēriji ir jāīsteno uz vietas līdz 2010. gada decembrim.

Vai Komisija ir apmierināta ar to, ka ES automašīnās izmantojamo agrodegvielu ražošana 
šobrīd nenodara kaitējumu teritorijām ar augstu bioloģisko daudzveidību, kurās tiek izmantoti 
šie kritēriji? Ja Komisija nav apmierināta, kā tā nodrošina šo noteikumu izpildi? Piemēram, 
biodegvielu ražotājs no Itālijas "Nuove Iniziative Industriali (Srl)" paredz pārdot 
agrodegvielas, kas ir ražotas, iznīcinot mežus Dakačā, Kenijā. Dakačas meži ir būtiska putnu 
teritorija, ko par tādu noteikusi organizācija "BirdLife International" un atzinusi Eiropas 
Kopienu Tiesa, un teritorija, kura noteikti tiktu aizsargāta ES un kurā ir Sarkanajā grāmatā 
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iekļautas sugas, ko noteikusi Starptautiskā dabas un dabas resursu aizsardzības savienība.

3. Ūdens pamatdirektīva (Richard Seeber)

Ūdens pamatdirektīvas (Direktīva Nr. 2000/60/EK) īstenošana liek dalībvalstīm izstrādāt un 
publicēt upju baseinu apsaimniekošanas plānus. 

Kuras dalībvalstis jau ir savlaicīgi publicējušas savus upju baseinu apsaimniekošanas plānus?
Cik upju baseinu apsaimniekošanas plāni jau ir publicēti un vai tie atbilst Ūdens 
pamatdirektīvā ietvertajām pamatnostādnēm?

4. Atkritumu krīzes turpināšanās Kampānijā (Margrete Auken)

Eiropas Kopienu Tiesa 2010. gada 4. martā konstatēja, ka Itālija ir pārkāpusi ES tiesību aktus, 
neizveidojot Kampānijā iekārtu tīklu, lai nodrošinātu atkritumu pienācīgu apglabāšanu, 
nenodarot kaitējumu cilvēku veselībai un videi (spriedums lietā C-297/08).
Tomēr kopš tā brīža Itālija nav veikusi vajadzīgos pasākumus, lai izpildītu Tiesas spriedumu. 
Eiropas Komisija 2010. gada 23. oktobrī pasludināja, ka pašreizējā situācija ir ļoti tuvu krīzei, 
kas kulmināciju sasniedza 2007. gadā un noveda pie tā, ka Eiropas Komisija uzsāka 
pienākumu neizpildes procedūru pret Itālijas Republiku1. 

Bīstamie atkritumi tiek sajaukti un/vai apglabāti kopā ar sadzīves vai organiskajiem 
atkritumiem, pārkāpjot Ūdens pamatdirektīvu un Poligonu direktīvu. Atkritumu izgāšana 
Tercinjo poligonā (atrodas nacionālajā parkā un ir UNESCO mantojumā iekļauta teritorija) ir 
Poligonu direktīvas pārkāpums, tostarp tā atrašanās dēļ nacionālajā parkā un 11. pantā 
paredzētās Atkritumu pieņemšanas procedūras nepiemērošanas dēļ. Neskatoties uz to, 
kompetentās iestādes paredz paplašināt šo objektu un atklāt jaunu poligonu nacionālā parka 
teritorijā. Līdz ar to šķiet, ka Itālijas kompetentās iestādes pilnībā ignorē Tiesas spriedumu.

Pilsoņi plaši protestē pret pašreizējo situāciju, kas nodara kaitējumu viņu dzīves apstākļiem 
smagā vides piesārņojuma dēļ, un tas skaidri parāda, ka netiek ievēroti ES tiesību akti un tiek 
ignorētas ES iestādes.

Kad Komisija uzsāks 260. pantā paredzēto pienākumu neizpildes procedūru pret Itāliju, lai 
piemērotu sodu, kas šķiet vienīgais veids, kā panākt, lai Itālijas iestādes ievērotu Tiesas 
lēmumu?

5. Plaša mēroga bīstamu atkritumu izgāšana Velvas purvājos (Satu Hassi)

Velvas pilsētā, kas atrodas Spānijas dienviddaļā divu upju ietekas vietā Atlantijas okeānā, 
uzņēmums "Fertibéria" katru gadu izgāž piekrastes purvā 2,5 miljonus tonnu fosfoģipša 
atkritumu. Izgāšana notiek joprojām. Atkritumos ir liels smago metālu piesārņojums. Šajos 
gados kopumā ir izgāzti vairāk nekā 120 miljoni tonnu bīstamu atkritumu. Nav izveidots 

                                               
1 Vides komisāra Janez Potočnik paziņojums par situāciju atkritumu jomā Kampānijā, Itālijā. Europa
paziņojums presei, 2010. gada 23. oktobris.
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aizsargslānis, lai apturētu smago metālu atdalīšanos no atkritumiem un nonākšanu upēs un 
līdz ar to jūrā. 

Šis jautājums tika apspriests ar Komisiju šīs komitejas iepriekšējā sanāksmē tiesību aktu 
īstenošanas novērtēšanai 2009. gada februārī. Komisija 2009. gada martā rakstiski atbildēja, 
ka tā 2009. gada februārī ir nosūtījusi papildu oficiāla paziņojuma vēstuli par ES tiesību aktu 
atkritumu jomā neatbilstīgu piemērošanu saistībā ar rūpniecības atkritumu apglabāšanu 
Velvas purvājos, jo kompetentajām iestādēm vajadzētu uzskatīt fosfoģipsi par atkritumiem, 
nevis rūpniecības blakusproduktu. Šajā gadījumā tiek piemērota Atkritumu pamatdirektīva, kā 
arī tehniskās prasības, kas noteiktas Poligonu direktīvā, pamatojoties uz IPPC direktīvas 
19. pantu. 

Pašlaik notiekošā izgāšana ir skaidrs juridisko saistību pārkāpums, un Spānijas iestādes ir 
atļāvušas turpināt atkritumu izgāšanu līdz šā gada beigām.

Cik ilgi Komisija vēl pieļaus to, ka Spānijas iestādes uzskatāmi neievēro spēkā esošos tiesību 
aktus?  

Vai Komisija jau ir nosūtījusi Spānijai galīgu rakstisku brīdinājumu (pamatotu atzinumu)? Ja 
ir, kad Komisija lems par lietas nodošanu Eiropas Kopienu Tiesai? Ja nav, tad kāpēc?

Vai tad, kad izgāšana tiks apturēta, Komisija uzsāks tiesvedību, lai liktu Spānijas iestādēm 
nodrošināt teritorijas attīrīšanu?

6. Eiropas pārbaudes vides jomā (Satu Hassi)

Neskatoties uz to, ka Eiropā 35 gadus ir spēkā tiesību aktu kopums atkritumu jomā, mēs 
joprojām varam novērot to pamatprasību neievērošanu dažādās dalībvalstīs. Velvā, Spānijā šīs 
valsts iestādes gadu desmitiem ir atļāvušas izgāzt piekrastes purvā miljoniem tonnu bīstamu 
atkritumu, un šī izgāšana joprojām turpinās, pamatojoties uz atļauju, kas nepareizi nosaka šos 
atkritumus par blakusproduktiem (skatīt atsevišķu Satu Hassi jautājumu). Kampānijā, Itālijā, 
neskatoties uz Tiesas spriedumu (skatīt atsevišķu Satu Hassi jautājumu),  bīstamie atkritumi 
gadiem ilgi tiek izgāzti kopā ar sadzīves atkritumiem, tostarp nacionālajā parkā. Ungārijā 
sarkano dubļu krātuvē notika avārija, nogalinot 9 cilvēkus, ievainojot 130 cilvēkus, izpostot 
divus ciematus un atstājot paliekošu piesārņojumu lauksaimniecības zemē. 

Tie ir tikai daži spilgti piemēri, kas parāda Savienības vides tiesību aktu, jo īpaši atkritumu 
jomā, biežu nepareizu piemērošanu vai pat to pilnīgu neievērošanu daudzās ES dalībvalstīs arī 
2010. gadā.

Ar Eiropas vides tiesību aktu pareizas un pilnīgas piemērošanas pienācīgām pārbaudēm varētu 
izvairīties no šādām ārkārtas situācijām vai katastrofām. Tomēr šķiet, ka daudzām 
dalībvalstīm vai nu nav resursu, vai politiskās gribas nodrošināt pienācīgas pārbaudes. 

Cik šādiem gadījumiem vēl jānotiek, lai Komisija pieņemtu stingrāku pieeju attiecībā uz 
pārbaudēm vides jomā? Kad Komisija ierosinās tiesisko regulējumu ES pārbaudēm saistībā ar 
vides tiesību aktiem, lai nodrošinātu, ka pārbaudes visā ES tiek veiktas neatkarīgi un saskaņā 
ar vienotiem nosacījumiem?
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7. ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas īstenošana (Theodoros Skylakakis)

ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma ir pasaulē lielākā daudzvalstu un daudznozaru 
siltumnīcefekta gāzu emisijas tirdzniecības sistēma. Ir jāņem vērā:
a) sertificētu emisijas ierobežojumu nepareiza izmantošana ES emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas tirgū, kas noved pie tā, ka Eiropas patērētāju līdzekļi tiek izmantoti, lai 
lai segtu HFC-23 gāzes iznīcināšanas izmaksas, kuras 70 reižu pārsniedz iznīcināšanas reālās 
izmaksas, tādējādi radot virspeļņu nelielam skaitam uzņēmumu visā pasaulē;
b) HFC-23 līmeņa pieaugums atmosfērā; 
c) Komisijas iesniegtais priekšlikums pasākumam, lai ieviestu turpmākus kvalitātes 
ierobežojumus kredītu izmantošanā rūpnieciskās gāzes projektos ES emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmā pēc 2012. gada, un attiecīgais ietekmes novērtējums.
d) tas, ka iespējamu procesa nepilnību gadījumā attiecībā uz Eiropas oglekļa tirgū 
pārdotām emisijas tiesībām, piemēram, manipulācijām tirgū, konkurences trūkumu un karteļu 
pastāvēšanu, iestāžu vidū nav vienotas ES iestādes, kas būtu atbildīga par uzraudzību, 
izmeklēšanu un savlaicīgu iejaukšanos, lai novērstu šādas nepilnības, un pašreizējām iestādēm 
nav mehānismu, lai nodrošinātu tirgus vienmērīgu darbību.
Vai Komisija paredz uzlabot tiesību aktu īstenošanu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas 
jomā pēc 2013. gada (paredzot iespēju ieviest regulatīvu iestādi šajā tikko izveidotajā tirgū), 
lai nepieļautu šādus gadījumus nākotnē?

8. Tiesību aktu ĢMO jomā īstenošana (Bart Staes)

A. "Līdzāspastāvēšanas" tiesību akti: Ziņojumā par ģenētiski modificētu kultūru 
līdzāspastāvēšanu ar tradicionālo un bioloģisko lauksaimniecību (2009. gada aprīlis) Komisija 
norāda, ka tikai 15 dalībvalstis ir pieņēmušas īpašus tiesību aktus par līdzāspastāvēšanu. 
Vai šis skaits šobrīd ir palielinājies? Vai ir tādas dalībvalstis, kurās audzē ĢMO un kurām nav 
tiesību aktu attiecībā uz līdzāspastāvēšanu? Vai Spānija, kas ir ES valsts ar vislielāko ĢMO 
audzēšanas īpatsvaru Savienībā, šobrīd ir īstenojusi tiesību aktus līdzāspastāvēšanas jomā?

Direktīvā 2001/18/EEK ir teikts: "Dzīvi organismi, ko lielos vai mazos daudzumos izplata 
vidē eksperimentālos vai komerciālos nolūkos, vidē var vairoties un nokļūt ārpus dalībvalsts 
robežām, un skart citas dalībvalstis. Šādas izplatīšanas iedarbe vidē var būt neatgriezeniska." 
(4. apsvērums) un "atļaujot laist tirgū produktus, kas satur ĢMO vai sastāv no tiem, saskaņā 
ar šīs direktīvas C daļu visās stadijās jānodrošina to izsekojamība." (42. apsvērums)
Tajā pašā laikā Regulā Nr. 1829/2003 vairākkārt ir minētas patērētāju un lauksaimnieku 
tiesības uz izvēli, kuras pamatā ir informācija. Tāpat tās tika minētas 2008. gada Vides 
padomē, kā arī uz tām vairākās runās par ĢMO atsaucās komisārs J. Dalli.
Jaunajos 2010. gada jūlija "Ieteikumos par pamatnostādnēm, kā izstrādāt valsts 
līdzāspastāvēšanas pasākumus, kas vajadzīgi, lai izvairītos no netīšas ĢMO klātbūtnes 
parastajās un bioloģiskajās kultūrās", Komisija norāda, ka "dalībvalstu līmenī būtu jāizstrādā 
pasākumi, lai nepieļautu neparedzētu ĢMO klātbūtni parastajās un bioloģiskajās kultūrās". 
Ņemot vērā šo informāciju, kā Komisija paredz labāk īstenot Direktīvu Nr. 2001/18? Vai 
Komisija apsver iespēju padarīt "līdzāspastāvēšanas pasākumu" izveidi juridiski saistošu?

B. Pārredzamība. Vai, ņemot vērā Direktīvas 2001/18 25. panta 4. punktu un EKT 
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2009. gada februāra nolēmumu (lietā C-552/07), Komisija var paskaidrot, cik dalībvalstis ir 
izveidojušas valsts reģistru ar sīku informāciju par izplatīšanas vietu un kuras dalībvalstis 
to nav izdarījušas? Ko Komisija plāno darīt, lai uzlabotu šo situāciju?
C. Piesārņojums. Komisija savā 2009. gada ziņojumā par līdzāspastāvēšanu norāda (7.2 
nodaļa): "Lielākā daļa dalībvalstu ir izstrādājušas līdzāspastāvēšanas pasākumus tā, lai 
nepieļautu, ka tiek pārsniegta noteiktā 0,9 % marķēšanas robežvērtība ĢMO klātbūtnei pārtikā 
un barībā." Tajā pašā laikā Regulā Nr. 1829/2203 ir noteikts, ka pārtikas produktiem, kas 
satur vielas, kuras sastāv no ĢMO, satur tos vai ražotas no tiem ar īpatsvaru, kas nepārsniedz 
0,9 % no pārtikas sastāvdaļām, kuras uzskata atsevišķi, vai pārtikas, kas sastāv no vienas 
sastāvdaļas, ar noteikumu, ka šī klātbūtne ir nejauša vai tehniski nenovēršama." 
Līdzāspastāvēšanas pasākumi, kuru mērķis ir 0,9 % piesārņojums, var novest pie apzinātas 
piesārņošanas, ko vairs nevar uzskatīt par nejaušu. 

Vai līdz šim situācija dalībvalstīs ir uzlabojusies? Vai Komisija piekrīt — lai izpildītu Regulas 
Nr. 1829/2003 prasības, līdzāspastāvēšanas mērķim jābūt piesārņojuma nepieļaušanai?

9. REACH regula (Richard Seeber)
ES centralizētā ķīmisko vielu reģistrēšanas, novērtēšanas, sankcionēšanas un ierobežošanas 
sistēma (REACH, Regula (EK) Nr. 1907/2006) ir paredzēta, lai cita starpā noteiktu un 
pārbaudītu ķīmiskas vielas, kas izraisa vislielākās bažas un, ja vien iespējams, tās aizstātu ar 
citām mazāk bīstamām vielām.

Kāda ir pašreizējā situācija šīs regulas īstenošanas jomā? 
Vai ir kļuvis nepieciešams pārskatīt regulu un, ja ir, kāds ir pārskatīšanas grafiks?
Vai Komisija uzskata, ka REACH ir jāpaplašina?

10. Rīcības programma vides jomā (Richard Seeber)

Sestajā Rīcības programmā vides jomā ir plaši skatītas vides problēmas un ietverts 
stratēģiskais pamats Komisijas vides politikai līdz 2012. gadam. Tās četras prioritātes vides 
jomā ir klimata pārmaiņas, daba un bioloģiskā daudzveidība, vide un veselība un dabas resursi 
un atkritumi. 

Vai Sestā Rīcības programma vides jomā pašlaik tiek īstenota un kādā apjomā tā jau ir 
īstenota?

11. Pārkāpumi (Kriton Arsenis)

Pārkāpumu izskatīšanas procesam ir būtiska nozīme ES tiesību aktu pareizā piemērošanā. 
Eiropas Komisijai katru gadu ir jāizskata tūkstošiem sūdzību un pārkāpumu lietu, un šī 
procedūra parasti ir sarežģīta un ilgstoša.  Laikposms no pārkāpumu tiesvedības pirmā posma 
līdz lietas slēgšanai parasti var ilgt divus gadus un prasa augsta līmeņa sadarbību starp 
dalībvalstīm un Komisiju.  

Ņemot vērā iepriekš minēto,
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vai pastāv efektīvs pārkāpumu uzraudzības un novērtēšanas mehānisms dalībvalstu līmenī, 
kuru koordinē Eiropas Komisija?

Vai būtu jāpastāv agrīnās brīdināšanas sistēmai, uz kuru pamatojoties, Eiropas Komisija 
varētu iejaukties, pirms tiek pārkāpti ES tiesību akti, ja ir pieejama informācija par jauniem 
valstu tiesību aktiem vai administratīviem lēmumiem, kuri var būt pretrunā ar ES tiesību 
aktiem? 

Ņemot vērā lielo darbinieku skaitu, kas vajadzīgs, lai katru gadu izskatītu sūdzības un 
pārkāpumu lietas ES, kādu daļu no šīm sūdzībām izskata ES personāls un kādu daļu 
ārpakalpojumu sniedzēji?


