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IZVAJANJE OKOLJSKE ZAKONODAJE

SEJA ODBORA ZA OKOLJE DNE 1. DECEMBRA 2010

1. Biotska raznovrstnost (Sandrine Bélier)

Potem ko cilj biotske raznovrstnosti EU za leto 2010 ni bil dosežen, se je EU zdaj v Nagoji 
zavezala, da bo zaustavila izgubljanje biotske raznovrstnosti, da bi tako zagotovila, da bodo 
ekosistemi do leta 2020 odporni in še naprej sposobni zagotavljati osnovne storitve. Natura 
2000 pomeni s svojim omrežjem zaščitenih območij bistveni del rešitve. Kako namerava 
Komisija ustaviti kršitve direktive o habitatih in direktive o pticah ter zagotoviti njuno 
dosledno izvajanje? Predvsem katere ukrepe bo Komisija sprejela za zagotovitev ustreznega 
standarda pri ocenah učinka in za spremljanje pravilne uporabe postopka odstopanja iz člena 
6(4) direktive o habitatih? Ali Komisija načrtuje namenitev zadostnih finančnih sredstev za 
upravljanje območij Natura 2000?

2. Izvajanje politike EU o biogorivih: varstvo biotske raznovrstnosti (Karin 
Kadenbach)

Direktiva EU o obnovljivih virih energije določa merila za trajnostnost, katerih namen je 
zagotoviti, da trg EU za biogoriva iz poljščin ne škoduje območjem visoke biotske 
raznovrstnosti. 

Člen 17 zlasti določa:

3. Pogonska biogoriva in druga tekoča biogoriva [...] se ne proizvedejo iz surovine, 
pridobljene na zemljišču z velikim pomenom zaradi biološke raznovrstnosti, tj. zemljišču, ki je 
imelo v januarju 2008 ali po januarju 2008 enega od naslednjih statusov, ne glede na to, ali 
ima zemljišče še vedno ta status:

(b) območja, ki [...] so namenjena zaščiti redkih, ogroženih ali prizadetih ekosistemov ali vrst, 
priznanih z mednarodnimi sporazumi ali vključenih na sezname medvladnih organizacij ali 
Mednarodne zveze za ohranjanje narave, če so priznani v skladu s postopkom iz drugega 
pododstavka člena 18(4).

Direktiva je bila sprejeta pred dvema letoma. Začela je veljati junija 2009, merila pa je treba 
uveljaviti v praksi do decembra 2010.

Ali je Komisija prepričana, da proizvodnja biogoriv iz poljščin, ki se zdaj uporabljajo za 
avtomobile v EU, ne škoduje območjem visoke biotske raznovrstnosti na podlagi teh meril? 
Če temu ni tako, kako Komisija zagotavlja izvrševanje teh pravil? Proizvajalec biogoriv iz 
Italije z imenom Nuove Iniziative Industriali (Srl) na primer namerava prodajati biogoriva, ki 
bi jih pridobival na podlagi uničenja gozdnatega območja Dakatcha v Keniji. Območje 
Dakatcha je pomembno območje za ptice z označbo BirdLife International, ki ga priznava 
Sodišče Evropske unije, in območje, ki bi bilo v EU zagotovo zaščiteno, saj vsebuje vrste, ki 
so na rdečem seznamu Svetovne zveze za varstvo narave.
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3. Okvirna direktiva o vodah (Richard Seeber)

Izvajanje okvirne direktive o vodah (Direktiva 2000/60/ES) zavezuje države članice k 
vzpostavitvi in objavi načrtov za upravljanje povodij. 

Katere države članice so že pravočasno objavile načrte za upravljanje povodij?
Koliko načrtov za upravljanje povodij je bilo doslej objavljenih in ali so skladni s smernicami 
iz okvirne direktive o vodah?

4. Nadaljevanje krize z odpadki v Kampaniji (Margrete Auken)

Dne 4. marca 2010 je Sodišče Evropske unije ugotovilo, da je Italija kršila zakonodajo EU, 
saj v Kampaniji ni vzpostavila omrežja infrastrukture, ki bi zagotovilo odstranjevanje 
komunalnih odpadkov na način, ki ne ogroža zdravja ljudi in okolja (sodba v zadevi C-
297/08), 

Vendar pa Italija odtlej še ni sprejela potrebnih ukrepov za zagotovitev skladnosti s sodbo 
Sodišča. Dne 23. oktobra 2010 je Evropska komisija izjavila, da je sedanja situacija zelo blizu 
krizi, ki je izbruhnila leta 2007 in zaradi katere je Evropska komisija sprožila postopek za 
ugotavljanje kršitev proti Italiji1. 

Nevarni odpadki se mešajo in/ali odlagajo skupaj z gospodinjskimi ali organskimi odpadki v 
nasprotju z okvirno direktivo o odpadkih in direktivo o odlagališčih. Odlagališče v Terzignu
(nahaja se v nacionalnem parku, ki je hkrati območje svetovne dediščine, registrirano pri 
Unescu) predstavlja kršitev predpisov direktive o odlagališčih, med drugim zaradi svoje 
lokacije v nacionalnem parku in zaradi neizvajanja postopkov za prevzem odpadkov iz člena 
11. Kljub temu nameravajo pristojni organi razširiti odlagališče in odpreti novega na območju 
nacionalnega parka. Videti je, da pristojni organi v Italiji sploh ne upoštevajo sodbe Sodišča. 

Državljani množično protestirajo proti sedanjemu stanju, ki zaradi močnega onesnaženja 
okolja ogroža njihove življenjske pogoje in ki jasno kaže hudo nespoštovanje zakonodaje 
Evropske unije in institucij EU. 

Kdaj bo Komisija sprožila postopke iz člena 260 proti Italiji, da bi Italiji naložila kazen, saj bi 
bilo najverjetneje le na ta način mogoče doseči, da bi italijanski organi upoštevali sodbo 
Sodišča?

5. Veliko odlagališče nevarnih odpadkov na močvirskem območju Huelve (Satu 
Hassi)

V mestu Huelva, ki leži na jugu Španije na izlivu dveh rek v Atlantik, družba Fertibéria vsako 
leto odloži 2,5 milijona ton fosforne sadre v močvirje ob obali. Odlaganje se še vedno izvaja. 
Odpadki so močno onesnaženi s težkimi kovinami. V vseh teh letih je bilo odloženih skupno 
več kot 120 milijonov ton nevarnih odpadkov. Ukrepi za zagotavljanje nepropustnosti, ki bi 

                                               
1 Izjava Janeza Potočnika, komisarja za okolje, o razmerah glede odpadkov v Kampaniji v Italiji. Sporočilo za 
javnost – EUROPA, 23. oktober 2010.
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preprečili izluževanje težkih kovin iz odpadkov v reke in nato v morje, niso bili izvedeni. 

O tem vprašanju je potekala razprava s Komisijo na prejšnji seji tega odbora o izvajanju 
okoljske zakonodaje februarja 2009. Marca 2009 je Komisija pisno odgovorila, da je izdala 
uradni opomin februarja 2009 zaradi neustreznega izvajanja zakonodaje EU o odpadkih v 
zvezi z odlaganjem industrijskih odpadkov na močvirskem območju Huelve, saj bi morali 
pristojni organi fosforno sadro obravnavati kot odpadek in ne kot stranski industrijski 
proizvod. V tem primeru je treba upoštevati okvirno direktivo o odpadkih in tehnične zahteve 
iz direktive o odlagališčih na podlagi člena 19 direktive IPPC. 

Trenutno odlagališče jasno krši te pravne obveznosti, poleg tega so španski pristojni organi 
dovolili obratovanje odlagališča do konca tega leta.

Koliko časa bo Komisija še dopuščala očitno neupoštevanje veljavne zakonodaje s strani 
španskih pristojnih organov? 

Ali je Komisija Španiji že poslala končno pisno opozorilo („obrazloženo mnenje“)? Če da, 
kdaj se bo Komisija odločila, da bo prepustila primer Sodišču Evropske unije? Če ne, zakaj?

Ali bo, ko se bo odlaganje končalo, Komisija pravno ukrepala in od španskih pristojnih 
organov zahtevala, da zagotovijo sanacijo odlagališča?

6. Evropske okoljske inšpekcije (Satu Hassi)

Kljub 35-letnemu obstoju evropske zakonodaje o odpadkih je še vedno prisotno precejšnje 
neupoštevanje njenih temeljnih zahtev v različnih državah članicah. V Huelvi v Španiji so 
španski pristojni organi skozi desetletja dovolili odlaganje milijonov ton nevarnih odpadkov v 
močvirje ob obali, odlaganje pa še vedno poteka, saj dovoljenje nepravilno domneva, da 
štejejo ti odpadki za stranske proizvode (glej posebno vprašanje Satu Hassi). V Kampaniji v 
Italiji se nevarni odpadki že mnogo let odlagajo skupaj z gospodinjskimi odpadki, tudi v 
nacionalnem parku, in sicer kljub sodbi Sodišča (glejte posebno vprašanje Satu Hassi). Na 
Madžarskem je deponija rdečega blata popustila in ubila 9 ljudi, poškodovala 130 ljudi, 
opustošila dve vasi in dolgoročno onesnažila kmetijska zemljišča. 

To je le nekaj primerov, ki ponazarjajo, da je neustrezno izvajanje ali celo popolno 
neupoštevanje temeljnih določb okoljske zakonodaje v Uniji, zlasti zakonodaje o odpadkih, 
skupno mnogim državam članicam EU tudi v letu 2010.

Pravilni pregledi dobrega in popolnega izvajanja evropske okoljske zakonodaje bi lahko 
preprečili mnoga takšna izredna stanja in nesreče. Vendar je videti, da imajo mnoge države 
članice premalo sredstev ali politične volje za zagotavljanje pravilnih inšpekcijskih pregledov. 

Koliko takšnih primerov bo še treba, da bo Komisija zaostrila okoljske inšpekcije? Kdaj bo 
Komisija predlagala pravni okvir za inšpekcijske preglede, predvidene v okoljski zakonodaji, 
na ravni EU, da se zagotovi učinkovito izvajanje pregledov v EU na neodvisen način ter pod 
enotnimi pogoji?

7. Izvajanje sistema EU za trgovanje z emisijami (Teodoros Skilakakis (Theodoros 



PE452.705v01-00 4/6 DT\838806SL.doc

SL

Skylakakis))

Sistem EU za trgovanje z emisijami je največji večdržavni, večsektorski sistem za trgovanje z 
emisijami toplogrednih plinov po vsem svetu. Ob upoštevanju:
(a) zlorabe potrjenih zmanjšanj emisij na trgu EU za trgovanje z emisijami, ki je privedlo 
do velike zlorabe denarja evropskih potrošnikov za uničenje plina HFC-23 po ceni, ki je 70-
krat večja od dejanskih stroškov njegovega uničenja, kar je ustvarilo ogromne nepričakovane 
dobičke peščice družb po svetu;
(b) zvišanja vsebnosti plina HFC-23 v ozračju; 
(c) nerešenega predloga Komisije za ukrep, ki bi uvedel nadaljnje omejitve glede 
kakovosti za uporabo dobropisov iz projektov v zvezi z industrijskimi plini v okviru sistema 
EU za trgovanje z emisijami v obdobju po letu 2012 ter ustrezne ocene učinka;
(d) dejstva, da v primerih možnega neustreznega delovanja pravic do emisij, s katerimi se 
trguje na evropskem trgu z ogljikom, kot so manipulacija trga, odsotnost konkurence ali 
primeri kartelov, med institucijami ni nobenega organa EU, ki bi bil pristojen za spremljanje, 
preučevanje in pravočasno posredovanje v primeru takih neustreznih delovanj, pri čemer 
sedanji pristojni organi v svoji zbirki orodij nimajo mehanizmov, ki bi zagotavljali nemoteno 
delovanje trga;
ali namerava Komisija izboljšati izvajanje zakonodaje o sistemu za trgovanje z emisijami po 
letu 2013 (vključno z možnostjo uvedbe regulativnega organa za ta novooblikovani trg), da v 
prihodnosti ne bi prihajalo do takšnih primerov?

8. Izvajanje zakonodaje o GSO (Bart Staes)
A. Zakonodaja o „soobstoju“: V svojem poročilu o soobstoju gensko spremenjenih 
pridelkov in konvencionalnega ter ekološkega kmetijstva“ (april 2009) Komisija navaja, da je 
samo 15 držav članic sprejelo posebno zakonodajo o soobstoju. Ali se je to število do danes 
povečalo? Ali obstajajo države članice, ki vzgajajo GSO in še nimajo zakonodaje o 
soobstoju? Ali je Španija, ki je država članica EU z največjim deležem pridelave GSO v EU, 
do zdaj že sprejela zakonodajo o soobstoju?

Direktiva 2001/18 določa: „Živi organizmi, sproščeni v okolje v velikih ali majhnih količinah 
v poskusne namene ali kot komercialni proizvodi, se lahko v okolju razmnožujejo in preidejo 
nacionalne meje ter pri tem prizadenejo druge države članice. Učinki takih sproščanj v okolje 
so lahko nepopravljivi.“ (Uvodna izjava 4) in „Treba je zagotoviti sledljivost na vseh stopnjah
dajanja v promet GSO kot proizvodov ali v proizvodih, odobrenih po delu C te direktive.“ 
(Uvodna izjava 42)

Hkrati Uredba 1829/2003 večkrat navaja pravico potrošnikov in kmetov do osveščene izbire. 
To sta omenila tudi Svet za okolje decembra 2008 ter komisar Dalli v nekaterih svojih 
govorih o GSO.
V svojem novem „Priporočilu o smernicah za razvoj nacionalnih ukrepov soobstoja za 
preprečevanje nenamerne prisotnosti GSO v konvencionalnih in ekoloških pridelkih“ iz julija 
2010 Komisija navaja, da je „treba ukrepe za preprečevanje nenamerne prisotnosti GSO v 
konvencionalnih in ekoloških pridelkih določiti na ravni držav članic“. V tem okviru: Kako si 
Komisija prizadeva izboljšati izvajanje Direktive 2001/18? Ali namerava Komisija poskrbeti 
za to, da bi bila vzpostavitev „ukrepov o soobstoju“ pravno zavezujoča? 
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B. Preglednost: Ali lahko Komisija ob upoštevanju člena 25.4 Direktive 2001/18 in 
sodbe Sodišča Evropske unije iz februarja 2009 (zadeva C-552/07) razloži, koliko držav 
članic je vzpostavilo javni register s podrobnimi informacijami o mestu sproščanja in 
koliko držav članic tega ni storilo? Kako namerava Komisija izboljšati situacijo?

C. Onesnaženje: V svojem poročilu o soobstoju iz leta 2009 Komisija navaja (poglavje 
7.2): „Večina držav članic je pripravila take ukrepe na področju soobstoja, ki preprečujejo 
preseganje mejne vrednosti za označevanje GSO v živilih in krmi, ki je določena pri 0,9 %.“ 
Hkrati Uredba 1829/2003 navaja, da morajo biti živila GSO označena, razen živil, 
„vsebujočih material, ki vsebuje GSO ali je iz njega sestavljen ali proizveden, v deležu največ 
0,9 odstotkov posamičnih sestavin živila ali živila iz ene same sestavine, pod pogojem, da je 
njegova prisotnost naključna ali tehnično neizogibna“. Ukrepi na področju soobstoja, katerih 
cilj je 0,9 % onesnaženje, vodijo do namernega onesnaženja, ki ga ni več mogoče šteti za 
naključno. 
Ali se je stanje v državah članicah doslej že kaj izboljšalo? Ali se Komisija zaveda, da je 
mogoče zahteve iz Uredbe 1829/2003 doseči le, če je cilj ukrepov na področju soobstoja 
preprečevanje onesnaženja.

9. REACH (Richard Seeber)
Namen centraliziranega sistema EU za registracijo, evalvacijo, avtorizacijo in omejevanje 
kemikalij (REACH, Uredba (ES) št. 1907/2006) je med drugim določati in preverjati 
kemikalije, ki povzročajo največjo zaskrbljenost, ter jih, kjer je mogoče, nadomeščati z manj 
nevarnimi snovmi.

Kakšno je trenutno stanje izvajanja uredbe? 
Ali utegne biti potrebna revizija uredbe in, če da, v kakšnem časovnem okviru?
Ali se zdi Komisiji potrebno razširiti REACH?

10. Okoljski akcijski program (Richard Seeber)

6. okoljski akcijski program poglobljeno obravnava okoljske izzive in zagotavlja strateški 
okvir za okoljsko politiko Komisije do leta 2012. Njegove štiri ključne okoljske prednostne 
naloge so podnebne spremembe, narava in biotska raznovrstnost, okolje in zdravje ter naravni 
viri in odpadki. 

Ali je izvajanje 6. okoljskega akcijskega programa v polnem teku in v kolikšni meri je 
njegovo izvajanje dokončano?

11. Kršitve (Kriton Arsenis)

Postopek za ugotavljanje kršitev ima pomembno vlogo pri zagotavljanju pravilnega izvajanja 
zakonodaje EU. Evropska komisija prejme vsako leto v obravnavo na tisoče pritožb in 
primerov kršitev, postopki pa so pogosto zapleteni in dolgotrajni.  Povprečno lahko od prvega 
koraka v postopku za ugotavljanje kršitev do zaključka primera traja več let, kar zahteva 
visoko stopnjo sodelovanja med državami članicami in Komisijo. 
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Ob upoštevanju zgoraj navedenega:

Ali bi bilo treba vzpostaviti učinkovit mehanizem za presejanje domnevnih kršitev na ravni 
držav članic, ki bi ga usklajevala Evropska komisija?

Ali bi bilo treba vzpostaviti sistem zgodnjega opozarjanja, na podlagi katerega bi lahko 
Evropska komisija posredovala že pred kršitvijo zakonodaje EU, kadar so na voljo 
informacije o načrtovanih nacionalnih zakonodajnih ali upravnih odločitvah, ki utegnejo kršiti 
zakonodajo EU? 

Glede na to, da terja obravnava pritožb in primerov kršitev v EU obsežno osebje, kolikšen 
delež teh zadev obravnava osebje Evropske komisije in kolikšen delež jih obravnavajo 
zunanji sodelavci?


