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AZ EURÓPAI KÖRNYEZETVÉDELMI TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSA

VITÁRA BOCSÁTOTT KÉRDÉSEK
A KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG 2005 FEBRUÁR 3-I ÜLÉSÉRE

ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK

1. A DG ENVI törvénykezési egység megerősítése (Dagmar Roth-Behrendt)

Szándékában áll a bizottságnak javasolni a DG ENVI törvénykezési egység megerősítését annak 
érdekében, hogy az képes legyen a környezetvédelmi törvény végrehajtásával kapcsolatos 
növekvő számú panasszal foglalkozni? Növekszik a személyzet létszáma a 10 új tagállam 
felvételét követően? 

2. A rendkívül nagy számú szabálysértési eset kezelése (Chris Davies)

Tekintettel a környezetvédelmi törvénnyel kapcsolatos szabálysértési esetek nagy számára, a 
Bizottság becslése szerint a személyzetnek összesen hány munkaórára van szüksége ahhoz, 
hogy ezeket az ügyeket kielégítően lezárja és biztosítsa a szóban forgó törvények végrehajtását? 
Milyen következtetéseket von le a Bizottság ebből, tekintettel arra, hogy jobb együttműködést 
kell biztosítania a tagállamokkal, meg kell újítania és javítania kell a megerősítési folyamatot, 
vagy növelnie kell a szabálysértési esetekkel kapcsolatos költségvetési ellátást?

IRÁNYELVEK VÉGREHAJTÁSA - HORIZONTÁLISAN

3. A Madárvédelmi és az Élőhelyvédelmi irányelvek teljesítése (Satu Hassi)

A Madárvédelmi és az Élőhelyvédelmi Irányelvek az európai vadállomány megőrzésének 
létfontosságú eszközei. Ahhoz, hogy végre lehessen hajtani az EU azon kötelezettségvállalását, 
mely szerint 2010-ig megállítja a biológiai sokszínűség csökkenését, ahhoz létfontosságú ezen 
irányelvek legmesszemenőbb betartása. A mai napig sok tagország késlekedik ezen utasítások 
megfelelő végrehajtásával, pl. hogy a Madárvédelmi Irányelvek értelmében osztályozza a 
különleges természetvédelmi területeket, vagy az Élőhelyvédelmi Irányelv 6. cikkét 
megfelelően alkalmazza (a Natura 2000 területek védelme). A Bizottság szerint elég a kapacitás 
annak biztosítására, a tagországok megfelelően és határidőre végrehajtsák ezen irányelveket, 
beleértve az Élőhelyvédelmi Irányelvek II. Mellékletben valamint a Madárvédelmi 
Irányelvekben felsorolt fajok védelmét?  Milyen további lépéseket tesz a Bizottság annak 
biztosítása érdekében, hogy ezen irányelveket megfelelően hajtsák végre?

4. A francia tengerentúli területek: a struktúrális alapok és a biológiai sokszínűség 
védeleme (Marie Anne Isler Beguin)

Franciaország tengerentúli megyéiben sokkal nagyobb és színesebb élővilág található, mint az 
EU egész területén (8 világszerte kipusztulással veszélyeztetett madárfaj, melyből négy a 
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Reunion szigeten, egy Martinique-n őshonos; Francia Guyanán található az utolsó nagy 
kiterjedésű érintetlen trópusi esőerdők egyike, melyben 700 madárfaj él, ez több, mint amennyi 
az EU 25 országában található, és egyenlő azzal, amennyi faj az egész nyugati féltekén él. 
BirdLife International (2004) Birds in the European Union: a status assessment, 23. oldal).  
Ezek a megyék jelentős mennyiségű EU struktúrális alapot kapnak annak ellenére, hogy a 
Madárvédelmi és az Élőhelyvédelmi Irányelvek nem vonatkoznak ezekre a területekre.

Az Európai Bizottság hogyan biztosítja, hogy a struktúrális alapok ne károsítsák Franciaország 
tengerentúli megyéiben a vadon élő állatok fontos élőhelyeit? Mivel ezen területek struktúrális 
alapjainak (pl. Reunion sziget, Guadeloupe) csak 0,6 %-át fordítják környezetvédelmi 
tevékenységekre, szándékában áll-e a Bizottságnak az, hogy nagyobb pénzalapot biztosítson 
azon tevékenységek számára, melyek elősegítik az EU Fenntartható Fejlődési Stratégia 
célkitűzéseinek végrehajtását, különös tekintettel arra a kötelezettségvállalásra, hogy az EU 
2010-ig megállítja a biológiai sokszínűség csökkenését? 

5. Integrált Szennyezés-Megelőzés és Csökkentés (IPPC) Irányelv 1996 (John Bowis)

Jóllehet a Bizottság dicséretet érdemel, hogy 2004 júniusában elkészítette a Felmérés a 
tagországok IPPC Irányelvvel (EU-15) kapcsolatos első megvalósításainak jelentéseiről szóló 
részletes beszámolóját, azonban milyen további lépéseket tervez a Bizottság annak biztosítására, 
hogy az engedélyező feltételek frissítéséhez mindegyik tagállam érthető eljárásokkal 
rendelkezzen, valamint hogy következetesen hajtsák végre az Integrált Szennyezés-Megelőzés 
és Csökkentéssel (IPPC) kapcsolatos 96/61/EC számú Tanácsi Irányelv más szempontjait is? 
Készített a Bizottság olyan stratégiai dokumentumot, mely tisztázza a “beállítás” definícióját az 
I. számú mellékletben (tekintettel a “termelési kapacitás” meghatározására), az irányelv 
alkalmazhatóságát a városi szennyvíztisztító telepekre, valamint amely gyakorlati tanácsokat 
tartalmaz, érthetően definiálja a teljesítmény-hatásfok követelményeket – ahogy azt a Parlament 
a „Jelentés az IPPC irányelv megvalósításának alakulásáról 2003/2125(INI)” dokumentumban is 
kérte?

6. A Levegő-Minőségi Irányelv 1999/30/EC megvalósítása (Johannes Blokland)
Az 1999/30/EC irányelv szerint a tagállamoknak 2005. január 1-ig az irányelvekben 
meghatározott levegő-minőségi elvárásoknak részben, 2010. január 1-ig pedig teljes mértékben 
eleget kell tenni. Hollandiában ezen irányelv értelmezése sok esetben a bíróságon ért véget, 
mivel sok folyamatban lévő beruházást lehetetlenné tett (utak, gyártelepek, stb), mivel nem 
figyeltek  eléggé oda, hogy az érintett helyeken a levegő minősége meghaladná a 2005. január 
1-én, illetve a 2010. január 1-én érvénybe lépő szinteket. Jóllehet 2010-ig még néhány év 
hátravan, azonban azokat az eljárásokat még mindig nem fejlesztették ki teljesen, melyekkel 
csökkenteni lehet a nitrogén dioxid, a kéndioxid és az egyéb részecskék kibocsátását.

Meg tudja mondani a Bizottság, hogy más tagország is ilyen szigorúan értelmezi-e az irányelvet, 
vagy a fent említett szigorú intézkedések csak Hollandiában jellemzőek az irányelv végrehajtása 
során?
Figyelembe veszi a Bizottság, hogy a tagországok rendelkeznek-e a megfelelő eszközökkel 
ahhoz, hogy az irányelvet végrehajtsák még a sűrűn lakott területeken is, és szándékában áll-e 
további intézkedéseket foganatosítani, például hogy sokkal szigorúbb szabályokat alkalmazzon 
gépkocsik kibocsátására, mely leegyszerűsítené, hogy eleget tegyenek az irányelvek 
célkitűzéseinek?
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7. A Levegő-Minőségi Irányelv végrehajtása (Richard Seeber)

Ahhoz, hogy fenn lehessen tartani vagy javítani lehessen a levegő minőségét, az irányelvek –
főleg az 1999/30/EC irányelv – megvalósítása során bizonyos esetekben intézkedésekre van 
szükség, hogy csökkenteni lehessen a szennyező anyagok kibocsátását. Milyen intézkedéseket 
hajtottak végre a tagállamokban ahhoz, hogy az EU levegő minőségi törvényeit végrehajtsák? 
Hogyan közelíti meg a Bizottság a jövőben azokat az eseteket, amikor a tagállamok a 
kibocsátások csökkentése érdekében a levegő-minőségi irányelvek végrehajtásáról intézkednek 
például kamionokkal kapcsolatban? Hogyan fogja kezelni a Bizottság a környezetvédelmi 
célkitűzések (tiszta levegő) és a belső piac célkitűzései (az áruszállítók szabad mozgása) közötti 
érdekellentéteket?

AZ IRÁNYELVEK VÉGREHAJTÁSA – SPECIÁLIS ESETEK

8. Hulladékkezelés Kouroupitos környékén (Dimitrios Papadimoulis)

Miután bezárták a Kouroupitos-i szemétlerakóhelyet, a Mesomouri-i helyszínt választották 
szeméttároláshoz ideiglenes megoldásként (tömörítéssel), a végleges lerakó pedig a szomszédos 
Korakia lesz azzal a feltétellel, hogy ott egy mechanikai újrahasznosító és komposztáló telepet 
építenek, így a Mesomouri-nál lévő egység befejezheti működését.

Mivel a Korakia lerakótelep még nem készült el, eközben Mesomouri-nál a szemétbálák 
tárolóhelye szemétlerakó-teleppé fejlődött, mivel nagyon sok bálázott ipari hulladékkal, 
valamint sok sérült és szennyezett hulladékbálával árasztották el.

Meg kell jegyezni továbbá, hogy Görögország kötelezettséget vállalt arra, hogy rehabilitálja a 
Kouroupitos-nál lévő szurdokot, amely előfeltétele annak, hogy elkerülje a büntetést, valamint 
hogy megkapja a Korakia telep befejezéséhez szükséges segélyt.

Milyen lépések történtek a Kouroupitos-i szurdok rehabilitációja érdekében? Értesült a 
Bizottság arról, hogy erre a tervezetre a Környezetvédelmi Minisztérium Területfejlesztési- és 
Közmunka Tanácsa fogadott-e el költségvetést? Valós kockázata van-e annak, hogy az Európai 
Bíróság további büntetéseket szab ki Görögországra vagy azért, mert nem tudja rehabilitálni a 
Kouroupitos-i szemétdombot, vagy mert túl sok szemét gyűlik össze Mesomouri-nál? 
Előfordulhat-e, hogy Görögország elveszíti a Korakia telep támogatásának utolsó kifizetését?

9. A Madárvédelmi Irányelv végrehajtása Máltán (Caroline F. Jackson)

Az európai felvételi tárgyalások során a máltai kormány kötelezettséget vállalt arra, hogy 
intézkedik a madarak vadászatával kapcsolatos törvények szigorúbb végrehajtásáról. Annak 
tudatában, hogy 2004 tavaszán és őszén mennyire elharapózott az olyan védett madarak 
vadászata, mint az egerészölyv, a sólyom, a réti héja és a fehér gólya, hogyan támogatja a 
Bizottság a máltai kormányt, hogy a Madárvédelmi Irányelvvel kapcsolatos törvényeket 
megfelelően hajtsa végre?

10. Az Amvrakikos öböl védelme – Naura 2000 terület (Carl Schlyter)
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2003 októberében az Európai Bizottsághoz két panasz érkezett, melyek jelezték, hogy az 
Amvrakikos öböl vízivilágának számos helyszínén nagy tömegben pusztítják az őshonos 
állatokat, valamint nagy kiterjedésű szemétlerakókat hoznak létre. A kérdéses területet tekintik 
Görögország legjelentősebb vízi élőhelyének, ami a Natura 2000 hálózat része is egyben. A 
területet nemzeti szinten még nem nyilvánították védettnek, ezért sok károsodás éri az illegális 
szemétlerakók valamint az oda folyó szennyvízvezetékek miatt, mely sérti az Élőhelyvédelmi 
Irányelvek 6. cikkének (2) bekezdését. Tekintettel arra, hogy az Európai Bizottság elkülönített 
alappal rendelkezik Amvrakikos vízivilágának megóvására (Élet projekt), milyen lépéseket 
tervez annak érdekében, hogy biztosítsa a 92/43/EEC számú irányelv megfelelő végrehajtását?

11. Az Élőhelyvédelmi Irányelv – Ume folyó deltája és a Bothniai összeköttetés (Carl 
Schlyter)

Az Élőhelyvédelmi Irányelv 6. cikkének (3) és (4) bekezdése szerint Natura 2000 területet nem 
lehet hasznosítani, hacsak nincs más lehetőség, vagy nem kíséri nagy nyilvános érdeklődés a 
javasolt tervezetet. A “Bothniai összeköttetés” vasútvonal jelentősen károsítaná a Svédország 
északi részén lévő Ume folyó deltáját, ami Natura 2000 terület. 

A svéd kormány azzal érvel, hogy utasforgalom esetén a tervezett új állomáshoz képest az 
érkezési időben 4 perc eltérés lenne (áruforgalom esetén tovább tartana a javasolt útvonalon), s 
ez azt jelenti, hogy nincs más lehetőség. Az Európai Bizottság elfogadta ezt az érvet. 

Tekintettel arra, hogy egyértelmű alternatívák is léteznek a javasolt útvonalhoz képest, néhányat 
még olcsóbb is lenne megépíteni, el fogja vállalni a Bizottság, hogy az Európai Bíróság elé 
terjeszti az ügyet annak érdekében, hogy tisztázza, jól értelmezték-e a 6. cikk (3) és (4) 
bekezdését? Elégedett volt a Bizottság azon adatok minőségével, melyet a svéd hatóságoktól 
kapott az alternatív útvonalakkal kapcsolatban?

12. A 85/337/EC számú irányelv megvalósítása (A környezetvédelemmel kapcsolatos 
néhány tervezet értékelése) (Guido Sacconi)

2004 júliusában az olasz kormány kapott egy indokolt jogi véleményt a környezeti 
hatásvizsgálatokkal kapcsolatos törvényről, hivatkozással a stratégiai infrastruktúrára és a 
nemzeti érdekleltségbe tartozó üzemekre. A vonatkozó olasz törvény (443/2001) valójában a 
környezeti hatások értékelési folyamatát határozza meg, ami abban különbözik a szokásos 
folyamatoktól, hogy ez a végső tervek helyett az elvégzendő munka előkészítő terveit 
tartalmazza. Ahol a végső terv esetlegesen lényeges eltéréseket tartalmaz, a környezetvédelmi 
miniszter dönthet úgy, hogy késlelteti a környezeti hatásvizsgálatot és annak újbóli közzétételét. 
Ez az eljárás sérti a környezeti hatásvizsgálatokkal kapcsolatos irányelvet, mivel kizárólag a 
környezetvédelmi miniszter megítélése alapján dől el, hogy rendeljenek-e teljes környezeti 
hatásvizsgálati folyamatot, ha a végső tervek eltérnek az előzetes tervektől. Mivel a miniszter 
tudja nélkülözni a teljes vizsgálatot, ezért a tervezetekben alapvető változtatásokat hajthatnak 
végre anélkül, hogy bármilyen környezeti hatásvizsgálatra szükség lenne.

Sőt, 2003. augusztus 1.-én az olasz kormány elfogadta a Messinai szoros feletti híd előzetes 
terveit a 443/2001 számú törvény alapján, és ez lett a transz-európai közlekedési hálózat egyik 
legfontosabb tervezete.
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Milyen lépéseket tett az olasz kormány, hogy teljesítse ezt a javaslatot, és a Bizottság mit tervez 
a továbbiakban?

Milyen lépéseket tervez a Bizottság, hogy a Messinai szoros feletti híd végleges terve minden 
tekintetben megfeleljen a közösségi környezeti hatásvizsgálatok szabályainak?

13. Nemzeti elosztási terv az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásával kapcsolatban 
(Alfonso Andria)

2004 júliusában a Bizottság küldött az olasz kormánynak egy indokolt jogi véleményt, mely 
szükségessé teszi, hogy megvalósítsák az üvegházhatású gázok kibocsátási engedélyeinek 
kereskedelmével kapcsolatos irányelvet (2003/87), melyet 2003. december 31.-ig kellett volna 
befejezni. Olaszország 2004. március 31.-ig ugyancsak nem nyújtotta be azt a nemzeti tervet, 
amely tartalmazza az üvegházhatású gáz-kibocsátási engedélyeket helyi üzemekre lebontva, ami 
lehetővé tenné számukra, hogy részt vegyenek a Közösség kibocsátási egységek kereskedelmi 
rendszerében. A szabálysértés miatt Bizottság az olasz kormánynak hivatalos figyelmeztetést is 
küldött.

Ezt az irányelvet még mindig nem hajtották végre, mert bár az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásával kapcsolatos nemzeti kiosztási tervet benyújtották, de azt a Bizottság még nem 
hagyta jóvá.
Milyen további intézkedésekkel szándékozik biztosítani a Bizottság azt, hogy az olasz kormány a 
vonatkozó irányelvet végrehajtsa?
Miért nem hagyták még jóvá az olasz nemzeti elosztási tervet, és milyen intézkedésekkel fogja 
biztosítani a Bizottság azt, hogy a kibocsátási egységek kereskedelme Olaszországban is 
normálisan működjön?

14. Hulladék-lerakási Irányelv teljesítése Olaszországban (Giovanni Berlinguer)

2004 júliusában a Bizottság küldött az olasz kormánynak egy indokolt jogi véleményt, mely 
szükségessé teszi, hogy törvényhozása foglalkozzon a 99/31-es számú hulladéklerakási 
irányelvvel. Az irányelv rendelkezéseit 2001. július 16-ig kellett volna alkalmazni az új 
lerakóhelyeken, azonban ez 2003. március 27-ig nem lépett hatályba (36/13 törvényi rendelkezés 
2003. január). Tehát a 2001. július 16. és 2003. március 27. között engedélyezett összes olasz 
hulladéklerakóhely kikerülte a környezeti hatásvizsgálatra vonatkozó irányelv rendelkezéseit.
A nemzeti hulladékfigyelő központ adataiból megállapítható, hogy 2001 és 2003 között számos új 
hulladéklerakóhelyet engedélyeztek Olaszországban, nevezetesen hármat Materában, kettőt 
Cuneoban, egyet-egyet Alessandria, Ascoli Piceno, Asti, Biella, Bologna, Cagliari, Foggia, 
Latina, Lecce és Pistoia helyiségekben.

Ennek fényében milyen lépéseket tett az olasz kormány, hogy teljesítse az indokolt jogi 
véleményt és a Bizottság hogyan tervezi a továbbiakat?

Milyen intézkedéseket hozott a Bizottság, vagy milyen intézkedéseket szándékozik hozni annak 
biztosítására, hogy az irányelv végrehajtási határideje és annak olaszországi átvétele közötti 
időszakban engedélyezett hulladéklerakók megfeleljenek a vonatkozó közösségi 
jogszabályoknak?


