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LV Vienoti daudzveidībā LV

VIDES TIESĪBU AKTU IEVIEŠANA

VIDES, SABIEDRĪBAS VESELĪBAS UN PĀRTIKAS NEKAITĪGUMA KOMITEJAS
2011. GADA 24. DECEMBRA SANĀKSME

1. Bioloģiskā daudzveidība (Sandrine Bélier)

Pēc tam, kad ES 2010. gadā neizdevās sasniegt bioloģiskās daudzveidības mērķi, ES Nagojā 
ir apņēmusies apturēt bioloģiskās daudzveidības mazināšanos, lai nodrošinātu, ka līdz 
2020. gadam ekosistēmas ir stabilas un turpina sniegt svarīgākos pakalpojumus. Natura 2000 
ar aizsargājamo teritoriju tīklu ir risinājuma būtiska daļa. Kā Komisija paredz pārtraukt 
Dzīvotņu un Putnu direktīvas pārkāpumus un nodrošināt to pilnīgu īstenošanu? Kādus 
konkrētus aktus Komisija paredz pieņemt, lai nodrošinātu pienācīgu ietekmes uz vidi 
novērtējuma standartu un uzraudzītu tādas atkāpes piešķiršanas procedūras pareizu 
izmantošanu, kura ir paredzēta Dzīvotņu direktīvas 6. panta 4. punktā? Vai Komisija plāno 
apstiprināt pietiekamu finansējumu Natura 2000 ietverto teritoriju apsaimniekošanai?

2. Dzīvotņu direktīvas nepiemērošana (Chris Davies)

Komisija līdz šim ir sākusi izskatīt trīs sūdzības un nosūtījusi četras oficiālu brīdinājumu 
vēstules Bulgārijas valdībai par to, ka tā saskaņā ar Putnu direktīvu nav izraudzījusies 
skaitliski un apmēra ziņā nepieciešamās Īpašās aizsardzības zonas (ĪAZ), un par šobrīd 
notiekošo to teritoriju iznīcināšanu, kas būtu jāaizsargā saskaņā ar Putnu un Dzīvotņu 
direktīvu.
Bulgārijas valdības atbilde bija ļoti neadekvāta. Bulgārija vēl joprojām nav pabeigusi 
Natura 2000 teritoriju izraudzīšanos un ir pieļāvusi daudzu teritoriju stāvokļa pasliktināšanos.
Bulgārijas Melnās jūras piekrastes Kaliakras ragam nodarītais kaitējums nopietni ietekmē 
tūkstošiem stārķu, kas ir atkarīgi no Kaliakra raga kā atpūtas vietas. Kaliakra rags ir daļa no 
vienīgās pasaulē zonas, kurā pārziemo globāli apdraudētās sarkankakla zosis.

a) Kāpēc Komisija nav šīs sūdzības iestrādājusi pamatotā atzinumā un ka tā iecerējusi to 
darīt?

b) Kā Komisija plāno nodrošināt, ka Kaliakra ragu pilnībā nosaka kā Natura 2000 
teritoriju, ņemot vērā, ka tuvumā nav nevienas citas atbilstošas dzīvotnes, ar kuru 
varētu kompensēt nodarīto kaitējumu?

c) Kā Komisija plāno nodrošināt, ka šīs teritorijas atjaunos?

3. Bīstamu atkritumu plaša mēroga izgāšana Velvas purvājos (Satu Hassi)

Velvas pilsētā, kas atrodas Spānijas dienviddaļā divu upju ietekas vietā Atlantijas okeānā, 
uzņēmums „Fertibéria” katru gadu piekrastes purvā izgāž 2,5 miljonus tonnu fosfoģipša 
atkritumu. Izgāšana notiek joprojām. Atkritumos ir liels smago metālu īpatsvars. Šajos gados 
kopumā ir izgāzti vairāk nekā 120 miljoni tonnu bīstamo atkritumu. Nav izveidota izolācijas 
kārta, lai apturētu smago metālu izskalošanos un nonākšanu upēs un līdz ar to arī jūrā. 
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Šis jautājums tika apspriests ar Komisiju tās iepriekšējā īstenošanas sanāksmē 2009. gada
februārī. Komisija 2009. gada martā rakstiski atbildēja, ka tā 2009. gada februārī ir nosūtījusi 
papildu oficiāla brīdinājuma 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 Integrēto piesārņojuma novēršanas 
un kontroles direktīvas 19. pantu. 

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

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

Vai Komisija jau ir nosūtījusi Spānijai galīgu rakstisku brīdinājumu (pamatotu atzinumu)? Ja 
ir, tad kad Komisija šīs lietas sakarībā lems par vēršanos Eiropas Savienības Tiesā? Ja nē, tad 
kāpēc?

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

4. Eiropas pārbaudes vides jomā (Satu Hassi)

Neskatoties uz to, ka Eiropā 35 gadus ir spēkā tiesību aktu kopums atkritumu jomā, mēs 
joprojām varam novērot šajos aktos noteikto pamatprasību neievērošanu dažādās dalībvalstīs. 
Velvā, Spānijā šīs valsts iestādes gadu desmitiem ir atļāvušas izgāzt piekrastes purvājā 
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 piemēri, kas parāda Savienības vides tiesību aktu, jo īpaši atkritumu jomā, 
bieži vien 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 arī nav politiskās gribas nodrošināt pienācīgas pārbaudes. 

Cik šādiem gadījumiem vēl jānotiek, lai Komisija pieņemtu stingrāku pieeju attiecībā uz 
pārbaudēm vides jomā? Kad Komisija ierosinās tiesisko pamatregulējumu 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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5. 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. Šīs politikas 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?

6. REACH regula (Richard Seeber)

ES centralizētā ķīmisko vielu reģistrēšanas, novērtēšanas, licencēšanas 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 regula jau būtu jāpārskata un, ja ir, kāds ir pārskatīšanas grafiks?
Vai Komisija uzskata, ka REACH ir jāpaplašina?

7. 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 pārkāpuma procesa pirmā posma līdz 
lietas slēgšanai parasti var ilgt divus gadus un, to īstenojot, ir nepieciešama augsta līmeņa 
sadarbība starp dalībvalstīm un Komisiju. 

Ņemot vērā iepriekš minēto,

Vai būtu jāpastāv efektīvam pārkāpumu uzraudzības mehānismam dalībvalstu līmenī, kuru 
koordinētu 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 topošiem 
valstu tiesību aktiem vai administratīviem lēmumiem, kuri varētu 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?


