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IZVAJANJE OKOLJSKE ZAKONODAJE

SEJA ODBORA ZA OKOLJE DNE 24. JANUARJA 2011

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 in tako zagotovila, da bodo 
ekosistemi do leta 2020 odporni in še naprej sposobni zagotavljati osnovne storitve. Natura 
2000 pomeni s svojim omrežjem območij varstva 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. Neizpolnjevanje direktive o habitatih (Chris Davies)

Komisija je doslej sprožila tri pritožbe in poslala štiri uradne opomine bolgarski vladi, ker ta 
ni označila števila in obsega posebnih območij varstva v skladu z direktivo o pticah, ter v 
zvezi s sedanjim uničevanjem območij, ki bi morala biti v skladu z direktivama o pticah in o 
habitatih zavarovana.
Odziv bolgarske vlada je bil porazen. Še vedno ni dokončala določitve območij Natura 2000, 
dovolila pa je, da so se mnoga območja še naprej uničevala.
Škoda na polotoku Kaliakra na bolgarski črnomorski obali ima hude posledice za tisoče 
selečih se štorkelj, ki so odvisne od Kaliakre, ker je zanje mesto postanka. Je tudi del edinega 
prezimovalnega območja za rdečevrato gos, ki je ogrožena po vsem svetu.

a) Zakaj Komisija teh pritožb ni predložila v obrazloženem mnenju in kdaj namerava to 
storiti?

b) Kar zadeva polotok Kaliakra, kaj načrtuje Komisije, da bo zagotovila, da bo to 
območje v celoti določeno, saj blizu ni nobenega ustreznega habitata, ki bi nadomestil 
škodo?

c) Kako namerava Komisija zagotoviti, da bo v teh območjih vzpostavljeno prvotno 
stanje?

3. 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 
preprečili izluževanje težkih kovin iz odpadkov v reke in nato v morje, niso bili izvedeni. 
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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?

4. Evropske okoljske inšpekcije (Satu Hassi)

Kljub 35-letnemu obstoju evropske zakonodaje o odpadkih se njene temeljne zahteve še 
vedno pogosto ne upoštevajo 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 se v dovoljenju 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, 
pogosto v mnogih državah članicah 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 inšpekcijske preglede? 
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?

5. Okoljski akcijski program (Richard Seeber)
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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?

6. 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?

7. 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. 

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 številno osebje, kolikšen 
delež teh zadev obravnava osebje Evropske komisije in kolikšen delež jih obravnavajo 
zunanji sodelavci?


