
DT\851476LT.doc PE454.568v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

APLINKOS TEISĖS ĮGYVENDINIMAS

2011 M. SAUSIO 24 D. APLINKOS 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. Buveinių direktyvos netaikymas (Chris Davies)

Iki šiol Komisija pradėjo nagrinėti tris skundus ir išsiuntė Bulgarijos vyriausybei keturis 
oficialius pranešimus dėl to, kad ši nenustatė atitinkamo kiekio tam tikro dydžio specialių 
apsaugos teritorijų (SAT) pagal Paukščių direktyvą, ir dėl tebesitęsiančio teritorijų, kurios turi 
būti saugomos pagal Paukščių ir Buveinių direktyvas, naikinimo.
Bulgarijos vyriausybės atsakymas buvo pasibaisėtinas. Ji dar nebaigė nustatyti tinklo 
„Natura 2000“ teritorijų ir leido, kad daugeliui jų ir toliau būtų daroma žala.
Kaliakros pusiasaliui Juodosios jūros pakrantėje, Bulgarijoje, padaryta žala sukėlė didelių 
padarinių tūkstančiams migruojančių gandrų, kuriems Kaliakra – sustojimo vieta. Šis 
pusiasalis taip pat yra vienintelė pasaulyje rudakaklių berniklių, kurioms pasaulio mastu 
gresia išnykimas, žiemojimo teritorijos, dalis.

a) Kodėl Komisija nepateikė šių skundų kaip pagrįstos nuomonės ir kada ji ketina tai 
padaryti?

b) Kaip Komisija, atsižvelgdama į Kaliakros pusiasalį, ketina užtikrinti, kad ši teritorija 
būtų visiškai priskirta prie saugomų teritorijų, turint omenyje tai, kad netoliese nėra 
jokios tinkamos buveinės, kuri galėtų būti naudojama žalai atlyginti?

c) Kaip Komisija ketina užtikrinti, kad šios teritorijos būtų atkurtos?

3. 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. 
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2009 m. vasario mėn. per ankstesnę šio komiteto veiklos sesiją šis klausimas buvo aptartas su 
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 leido 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?

4. 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?
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5. 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?

6. 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?

7. Pažeidimas (Kriton Arsenis)

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?


