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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

KESKKONNAÕIGUSE RAKENDAMINE

KESKKONNAKOMISJONI KOOSOLEK 24. JAANUARIL 2011

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. Millisena näeb komisjon nn linnudirektiivi 
ja elupaikade direktiivi 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. Suutmatus kohaldada elupaikade direktiivi (Chris Davies)

Komisjon on seniajani avanud kolm kaebust ja saatnud neli märgukirja Bulgaaria valitsusele, 
kuna Bulgaarias ei ole suudetud kindlaks määrata nn linnudirektiivi kohaseid erikaitsealasid, 
nende arvu ja suurust, ning kuna Bulgaarias jätkub niisuguste alade hävitamine, mida tuleks 
linnudirektiivi ja elupaikade direktiivi kohaselt kaitsta.

Bulgaaria valitsuse vastus on olnud erakordselt nõrk Valitsus ei ole ikka veel lõpetanud 
Natura 2000 alade kindlaksmääramist ning on lasknud takistamatult jätkata mitmete alade 
kahjustamist.
Bulgaaria Musta mere äärse Kaliakra poolsaare rikkumine on teinud suurt kahju tuhandetele 
toonekurgedele, kellele Kaliakra on eluliselt tähtis peatuskoht nende rännul. Kaliakra on ka 
osa ülemaailmselt ohustatud punakael-lagle ainsast talvituspiirkonnast.

a) Miks ei ole komisjon nende kaebuste menetlemisel jõudnud põhjendatud arvamuse 
esitamiseni ja millal kavatsetakse selleni jõuda?

b) Kuidas kavatseb komisjon tagada kogu Kaliakra poolsaare nimetamise kaitsealaks, 
võttes arvesse asjaolu, et ümbruskonnas ei ole teist ala, millega saaks kahju 
kompenseerida?

c) Kuidas kavatseb komisjon tagada nende alade taastamise?

3. 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. 
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Teemat arutati komisjoniga keskkonnakomisjoni eelmisel rakendusistungil 2009. aasta 
veebruaris. Märtsis 2009 vastas komisjon kirjalikult, et on 2009. aasta veebruaris välja andnud 
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 millal otsustab komisjon viia asja Euroopa Kohtusse? Kui ei, siis miks seda ei ole 
tehtud?

Kas komisjon võtab pärast ladustamise peatamist õiguslikke meetmeid, et kohustada 
Hispaania ametiasutusi tagama objekti saastekäitlust?

4. Euroopa keskkonnajärelevalve (Satu Hassi)

Hoolimata 35 aastat kehtinud Euroopa 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 paljude 
aastate jooksul ohtlikke jäätmeid ladustatud koos kodumajapidamisjäätmetega, neid on 
ladustatud ka 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 veel 2010. aastal tavaline paljudes ELi 
liikmesriikides.

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?
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5. Keskkonnaalane tegevusprogramm (Richard Seeber)

Kuuendas keskkonnaalases tegevusprogrammis vaadeldakse keskkonnaalaseid probleeme 
ning sätestatakse strateegiline raamistik 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 kulgeb vastavalt ajakavale ja 
millises ulatuses on rakendamine toimunud?

6. REACH (Richard Seeber)

ELi keskse kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise süsteemi 
(REACH, määrus (EÜ) nr 1907/2006) eesmärk on muu hulgas 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?

7. Rikkumiste menetlemine (Kriton Arsenis)

Rikkumismenetlus mängib ELi õiguse õige rakendamise tagamisel olulist rolli. Euroopa 
Komisjonil palutakse igal aastal tegeleda tuhandete kaebuste ja rikkumisjuhtumitega ning 
sageli on tegemist keerulise ja pikaajalise protseduuriga. Keskmiselt kestab rikkumismenetlus 
alates esimesest sammust kuni asja lõpetamiseni mitu aastat ning nõuab liikmesriigi ja 
komisjoni 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 
enne ELi õiguse rikkumist juhul, kui olemas on teave tulevase riikliku õigusakti või 
haldusotsuste kohta, millega võidakse rikkuda ELi õigust? 

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


