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EUROPOS APLINKOS APSAUGOS TEISĖS ĮGYVENDINIMAS

KLAUSIMAI KOMISIJAI DISKUSIJOMS
2005 VASARIO 3 D. APLINKOS APSAUGOS KOMITETO POSĖDYJE

BENDRIEJI KLAUSIMAI

1. Aplinkos apsaugos generalinio direktorato teisės skyriaus stiprinimas (Dagmar 
Roth-Behrendt)

Kokias garantijas siūlo Komisija toliau stiprinant aplinkos apsaugos generalinio direktorato 
teisės skyrių, kad būtų galima efektyviai spręsti aplinkos apsaugos teisės įgyvendinimo 
problemas? Ar bus didinamas šio skyriaus tarnautojų skaičius, priėmus į ES 10 naujų 
valstybių narių?

2. Atidėti aplinkos apsaugos teisės pažeidimų atvejai ir jų sprendimas (Chris Davies)

Žinant, kad su gamtos apsaugos įstatymais susiję labai daug pažeidimų, kurių nagrinėjimas 
yra atidėtas, kiek Komisijos manymu prireiktų tarnautojų darbo valandų, kad visi šie atvejai 
būtų tinkamai išnagrinėti ir būtų garantuotas ginčytinų įstatymų įgyvendinimas? 
Kokias išvadas dėl šių atvejų numato padaryti Komisija, kad sustiprėtų bendradarbiavimas su 
valstybėmis narėmis, būtų garantuotas įstatymų vykdymo reformos ir tvarkos tobulinimas bei 
padidėtų biudžeto asignavimai šiai sričiai?

DIREKTYVŲ ĮGYVENDINIMAS – HORIZONTALUSIS DĖMUO

3. Laukinių paukščių apsaugos ir natūralių buveinių direktyvų įgyvendinimas (Satu 
Hassi) 

Laukinių paukščių apsaugos ir natūralių buveinių direktyvos yra itin svarbūs įstatymai, 
siekiant išsaugoti Europos gyvąją gamtą. Visiškas šių direktyvų įgyvendinimas yra būtinas, 
norint garantuoti ES įsipareigojimų sustabdyti biologinės įvairovės nykimą iki 2010 
m. vykdymą. Šiuo metu daugelis valstybių narių šioje srityje gerokai atsilieka (pvz., laukinių 
paukščių apsaugai svarbių teritorijų (SPA) steigimas arba natūralių buveinių direktyvos 6 
straipsnio (Natura 2000 teritorijų apsauga) įgyvendinimas). Ar Komisija mano, kad valstybės 
narės sugebės tinkamai ir laiku įgyvendinti šias direktyvas, taip pat pasirūpinti laukinių 
paukščių rūšių apsauga, kuri apibūdinta Natūralių buveinių (II priedas) direktyvoje ir 
Laukinių paukščių apsaugos direktyvoje?  Kokių tolesnių veiksmų imsis Komisija šioms 
direktyvoms tinkamai įgyvendinti?
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4. Prancūzijos užjūrio teritorijos: struktūriniai fondai ir biologinės įvairovės 
išsaugojimas (Marie Anne Isler Beguin)

Prancūzijos užjūrio departamentų biologinė įvairovė yra didesnė negu visos ES kartu paėmus: 
8 laukinių paukščių rūšys, kurioms gresia visiškas išnykimas (iš jų: 4 Rejunjono salos 
endeminės paukščių rūšys, 1 Martinikos salos endeminė paukščių rūšis); Prancūzų Gvianoje 
yra išlikęs mažiausiai pakitęs ir didžiausias atogrąžų miškas, kuriame yra apie 700 paukščių 
rūšių – daugiau negu visose 25 ES valstybėse ir tiek pat, kiek jų iš viso yra vakarinėje 
Palearktikos dalyje (BirdLife International (2004) Birds in the European Union : a status 
assessment, p.23).  Nors šie departamentai gauna nemažą ES struktūrinių fondų paramą, 
Bendrijos direktyvos dėl laukinių paukščių apsaugos ir natūralių buveinių joms netaikomos.

Kaip Europos Komisija galėtų pasirūpinti tuo, kad struktūriniai fondai nepadarytų žalos 
svarbiems Prancūzijos užjūrio departamentų gyvosios gamtos objektams? Kadangi tik 
maždaug 0,6 proc. visų struktūrinių fondų tose teritorijose (pvz., Rejunjono saloje, 
Gvadelupėje) skiriama aplinkos apsaugai, ar Komisija numato skirti daugiau lėšų ES darnios 
plėtros strategijos priemonėms ir įsipareigojimams iki 2010 m. sustabdyti biologinės įvairovės 
nykimą? 

5. Integruotos taršos prevencijos ir kontrolės (IPPC) direktyva, 1996 m. (John Bowis)

Reikia pagirti Komisiją dėl 2004 m. birželio mėn. paskelbto išsamaus pranešimo Valstybių 
narių (ES-15) pirmosios IPPC direktyvos įgyvendinimo ataskaitų analizė. Kokių veiksmų 
toliau numato imtis Komisija, kad valstybės narės turėtų aiškią leidimų sąlygų atnaujinimo 
tvarką ir būtų nuosekliai įgyvendintos Tarybos direktyvos Nr. 96/61/EC nuostatos dėl taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės (IPPC)? Ar Komisija parengė palydimąjį dokumentą, 
kuriame būtų sąvokos „įrenginys“ ir I priedo („gamybos pajėgumų“ sąvokos) išaiškinimas, 
praktinės rekomendacijos dėl direktyvos taikymo savivaldos nuotekų valymo įrenginiams ir 
energijos efektyvumo kriterijai, kaip to reikalauja Parlamentas savo ataskaitoje dėl pažangos 
įgyvendinant IPPC direktyvą 2003/2125(INI)?

6. Oro taršos direktyvos (1999/30/EC) įgyvendinimas (Johannes Blokland)
Pagal Direktyvą 1999/30/EC valstybės narės iki 2005 m. sausio 1 d. privalo iš dalies 
įgyvendinti, o iki 2010 m. sausio 1 d. visiškai įgyvendinti direktyvoje numatytus oro kokybės 
reikalavimus. Šios direktyvos interpretavimas Nyderlanduose baigėsi teismais ir tokiais 
sprendimais, kad buvo sustabdyta daug projektų (keliai, industrinės zonos ir kt.), nes nebuvo 
pakankamai atsižvelgta į tą aplinkybę, kad oro tarša tose teritorijose viršys direktyvos 
numatytus standartus, įsigaliosiančius 2005 01 01 arba 2010 01 01, nepaisant to fakto, kad 
liko daug laiko iki 2010 m. ir būdai azoto dioksido, sieros dioksido ir kietųjų dalelių emisijai 
sumažinti nėra visai tobuli.

Ar Komisija gali nurodyti kitą valstybę narę, kuri taip pat griežtai kaip Nyderlandai taiko 
minėtą direktyvą?
Ar Komisija mano, kad valstybės narės turi pakankamai priemonių garantuoti, kad direktyva 
bus įgyvendinta net ir tankiai apgyvendintose vietovėse? Ar Komisija norėtų pritaikyti kitas 
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priemones, pavyzdžiui, griežtesnius standartus transporto priemonių išmetamosioms dujoms, 
kurios padėtų įgyvendinti direktyvos reikalavimus?

7. Oro kokybės direktyvų įgyvendinimas (Richard Seeber)

Įgyvendinant direktyvas dėl oro kokybės, iš dalies Direktyvą 1999/30/EB, tam tikrais atvejais 
reikalinga mažinti teršalų išmetimą į atmosferą. Kokios pažangos pasiekė valstybės narės, 
įgyvendindamos ES aplinkos oro kokybės įstatymus? Kokio požiūrio ateityje numato laikytis 
Komisija, jei priemonės, kurių imasi valstybės narės, įgyvendindamos reikalavimus sumažinti 
teršalų emisiją, turės tiesioginės įtakos, pavyzdžiui, sunkiasvorių transporto priemonių 
eksploatavimui? Kaip Komisija pasirengusi spręsti prieštaravimus tarp aplinkos apsaugos 
reikalavimų (švarus oras) ir ūkio poreikių (laisvas transporto judėjimas)?

DIREKTYVŲ ĮGYVENDINIMAS – YPATINGI ATVEJAI 

8. Atliekų tvarkymas Kouroupitos apylinkėse (Dimitrios Papadimoulis) 

Uždarius Kouroupitos atliekų sąvartyną, laikina atliekų saugojimo vieta buvo pasirinkta 
Mesomouri atliekų saugykla (presuotoms atliekoms laikyti), o netoliese esantis Korakia 
sklypas buvo numatytas kaip vieta galutiniam regiono atliekų sąvartynui, su sąlyga, kad čia 
pastačius mechaninio perdirbimo ir kompostavimo gamyklą Mesomouri saugykla bus 
uždaryta.

Šiuo metu, nebaigus įrengti Korakia sąvartyno, Mesomouri atliekų saugykla, kuri anksčiau 
buvo presuotų atliekų sandėliavimo vieta, tapo pagrindiniu sąvartynu. Taip atsitiko dėl 
presuotų pramoninių atliekų pertekliaus ir užterštų atliekų joje saugojimo.

Reikia pastebėti, kad Graikija prisiėmė įsipareigojimus ES sutvarkyti Kouroupitos tarpeklį, ir 
tai yra būtina sąlyga, norint išvengti tolesnių baudų ir gauti likusią subsidijos gamyklai statyti 
dalį.

Kiek pažangos pasiekta atkuriant Kouroupitos tarpeklį? Ar Komisija tikrai žino, kad Aplinkos 
apsaugos, regioninio planavimo ir viešųjų darbų ministerija skyrė lėšų šiam projektui? Ar 
Europos Teisingumo Teismas imsis tolesnių veiksmų ir skirs pakartotines baudas Graikijai dėl 
neišvalyto atliekų sąvartyno Kouroupitos tarpeklyje ir dėl atliekomis perpildyto Mesomouri 
sąvartyno? Ar yra pavojus, kad likusi pinigų dalis gamyklai gali likti neišmokėta?

9. Paukščių apsaugos direktyvos vykdymas Maltoje (Caroline F. Jackson)

Stojimo į ES derybų metu Maltos vyriausybė ėmėsi įgyvendinti priemones, skirtas geresniam 
įstatymų, susijusių su laukinių paukščių medžiokle, taikymui. Žinant apie rimtus atvejus, kai 
2004 m. pavasarį ir rudenį buvo šaudomi įstatymu saugomi paukščiai – grifai, sakalai, 
vanagai ir gandrai – kokią pagalbą Maltos vyriausybei numato Komisija, kad būtų garantuotas 
su Laukinių paukščių direktyva susijusių įstatymų vykdymas?
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10. Amvrakikos įlankos apsauga – Natura 2000 saugoma teritorija (Carl Schlyter)

2003 m. spalio mėn. Europos Komisija gavo du skundus dėl didelės žalos, padarytos ypač 
svarbioms natūralioms paukščių buveinėms, ir dėl jų užteršimo atliekomis keletoje pelkėtų 
sričių Amvrakikos įlankoje. Ši teritorija yra viena iš reikšmingiausių Graikijos pelkių 
teritorijų ir yra Natura 2000 tinklo dalis. Ši teritorija dar nėra saugoma nacionalinių įstatymų, 
jos būklė sparčiai blogėja dėl nelegaliai verčiamų atliekų bei melioracijos griovių, tai 
pažeidžia Direktyvos dėl natūralių buveinių 6 straipsnio 2 dalį. Žinant, kad Europos Komisija 
skyrė lėšų (Life projektas) Amvrakikos pelkių konservavimui, kokių veiksmų numato imtis 
Komisija garantuoti tinkamą Direktyvos 92/43/EEB įgyvendinimą?

11. Natūralių buveinių direktyva: Ume upės delta ir Botnijos geležinkelio projektas 
(Carl Schlyter)

Pagal natūralių buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 ir 4 dalį Natura 2000 saugomos teritorijos 
gali būti eksploatuojamos tik tuo atveju, jei tam nėra alternatyvių variantų ir pasiūlyto 
projekto reikšmė visuomenei yra neginčytina. Botnijos geležinkelio projektas gerokai 
pakenktų Ume upės deltoje (šiaurės Švedija) esančiai Natura 2000 saugomai teritorijai. 

Švedijos vyriausybė laikosi nuomonės, kad 4 minučių atvykimo į suplanuotą naują stotį 
skirtumas keleiviniam transportui yra labai svarbus (prekių judėjimas pasiūlytu geležinkelio 
maršrutu truktų ilgiau), o tai, jos manymu, reiškia, kad alternatyvų šiam maršrutui nėra. 
Europos Komisija pripažįsta šį argumentą. 

Kadangi iš tiesų pasiūlytam maršrutui yra ir kitų alternatyvų, o kai kurios iš jų yra net 
pigesnės, ar Komisija dėl šio atvejo kreipsis į Europos Teisingumo Teismą ir paprašys 
išnagrinėti tokią 6 straipsnio 3 ir 4 dalies interpretaciją? Ar Komisiją patenkino iš Švedijos 
valdžios institucijų gautų duomenų apie alternatyvų maršrutą kokybė?

12. Direktyvos 85/337/EB įgyvendinimas (Tam tikrų projektų poveikio aplinkai 
vertinimas) (Guido Sacconi)

2004 liepos mėn. Italijos vyriausybė gavo motyvuotą nuomonę dėl poveikio aplinkai 
vertinimo įstatymo, su nuoroda į strateginę infrastruktūrą ir valstybinės reikšmės gamyklas. 
Italijos įstatymais (443/2001) numatyta poveikio aplinkai vertinimo tvarka skiriasi nuo 
įprastos tvarkos, nes ji taikoma parengiamiesiems, o ne baigiamiesiems darbo, kurį numatyta 
atlikti, planams.  Kai galutinis planas labai skiriasi nuo pradinio, Aplinkos apsaugos 
ministerija gali atidėti poveikio aplinkai tyrimą ir jo pakartotinį skelbimą. Tokia tvarka 
prieštarauja poveikio aplinkai vertinimo direktyvai, nes Aplinkos apsaugos ministerijai palikta 
savo nuožiūra spręsti, ar reikia taikyti visą nustatytą poveikio aplinkai vertinimo procedūrą. 
Kadangi ministras gali manyti, kad visas vertinimas nėra būtinas, projektai gali būti gerokai 
pakeisti, nes nebus reikalaujama atlikti jokio aplinkos apsaugos poveikio įvertinimo. 

2003 m. rugpjūčio 1 d. įstatymo Nr. 443/2001 pagrindu Italijos vyriausybė patvirtino tilto per 
Mesinos sąsiaurį parengiamuosius planus. Šis projektas tapo vienu iš prioritetinių europinio 
transporto tinklo projektų.
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Kokių priemonių ėmėsi Italijos vyriausybė, kad būtų laikomasi Komisijos nuomonėje 
išdėstytų reikalavimų, ir kokių veiksmų dėl to numato imtis Komisija?

Kokių priemonių numato imtis Komisija, kad tilto per Mesinos sąsiaurį galutinis projektas 
visiškai atitiktų Bendrijoje priimtas poveikio aplinkai vertinimo taisykles?

13. Nacionalinis paskirstymo planas (NAP) šiltnamio dujų kvotoms (Alfonso Andria)

2004 m. liepos mėn. Komisija nusiuntė Italijos vyriausybei pagrįstą nuomonę ir paprašė 
įgyvendinti Prekybos šiltnamio dujomis direktyvą (2003/87), kuri į nacionalinę teisę turėjo būti 
perkelta iki 2003 m. gruodžio 31 d. Iki 2004 m. kovo 31 d. Italijos vyriausybė turėjo pristatyti 
nacionalinį planą, kuriuo numatomas šiltnamio dujų emisijos kvotų paskirstymas vietinėms 
kompanijoms, kad jos galėtų dalyvauti Bendrijos prekybos šiltnamio dujomis programoje. 
Kadangi planas nebuvo pristatytas, dėl šio pažeidimo Komisija nusiuntė Italijos vyriausybei 
formalų įspėjimą.

Pastaroji direktyva vis dar neperkelta į nacionalinę teisę, nors nacionalinis paskirstymo planas 
(NAP) šiltnamio dujų kvotoms jau pristatytas, Komisija jo dar nepatvirtino. 

Kokių tolesnių priemonių imsis Komisija, kad Italijos vyriausybė pagaliau įgyvendintų minėtą 
Direktyvą?

Kodėl Italijos NAP vis dar nėra patvirtintas ir kokių priemonių numato imtis Komisija, kad 
emisijų rinka Italijoje galėtų normaliai veikti?

14. Direktyvos dėl atliekų sąvartynų Italijoje įgyvendinimas (Giovanni Berlinguer)
2004 m. liepos mėn. Komisija nusiuntė Italijos vyriausybei pagrįstą nuomonę ir paprašė 
suderinti savo įstatymus su Direktyva 99/31 dėl atliekų saugojimo sąvartynuose. Šios 
direktyvos nuostatos dėl naujų sąvartynų turėjo būti pritaikytos iki 2001 m. liepos 16 d., bet 
faktiškai jos nebuvo įgyvendintos iki 2003 m. kovo 27 d. (2003 m. sausio 13 d dekretas Nr. 36). 
Dėl to Italijos sąvartynams, kuriems leidimai buvo išduoti nuo 2001 m. liepos 1 d. iki 2003 m. 
kovo 27 d., nebuvo pritaikytos Direktyvos nuostatos dėl jų ekologinio poveikio ištyrimo.

Nacionalinio atliekų priežiūros centro duomenimis, nuo 2001 m. iki 2003 m. Italijoje buvo 
leista steigti keletą sąvartynų, būtent: 3 Materoje; 2 Cuneo ir Modenoje, po 1 Alessandrijoje, 
Ascoli Piceno, Asti, Biella, Bolonijoje, Cagliari, Foggia, Latinoje, Lecce ir Pistoia.

Kokių priemonių ėmėsi Italijos vyriausybė, kad Komisijos nuomonėje išdėstyti reikalavimai 
būtų įgyvendinti, ir kokių veiksmų dėl to numato imtis Komisija?

Kokių priemonių Komisija ėmėsi ar numato imtis, kad nauji sąvartynai, kuriuos buvo leista 
steigti nuo tada, kai turėjo pradėti galioti Direktyva, iki jos faktinio perkėlimo į Italijos 
nacionalinę teisę, atitiktų Bendrijos taisyklių reikalavimus?


