
DT\550615SL.doc 1 PE 350.283

IZVAJANJE EVROPSKE OKOLJSKE ZAKONODAJE

VPRAŠANJA KOMISIJI ZA RAZPRAVO
NA SEJI ODBORA ZA OKOLJE 3. FEBRUARJA 2005

SPLOŠNA VPRAŠANJA

1. Okrepitev pravne službe GD ENVI (Dagmar Roth-Behrendt)

Lahko Komisija zagotovi okrepitev pravne službe GD ENVI, da bi ta lahko obravnavala 
naraščajoče število pritožb glede izvajanja okoljske zakonodaje? Bo po priključitvi desetih 
novih držav članic prišlo do povečanja števila osebja?

2. Rešitve za visoko število neobravnavanih primerov kršitev (Chris Davies)

Kako Komisija glede na visoko število neobravnavanih primerov kršitev okoljske zakonodaje 
ocenjuje skupno število delovnih ur, predvidoma potrebnih za zadovoljiv zaključek teh zadev in 
zagotovitev uporabe določil okoljskih zakonov?
Kakšne sklepe bo v zvezi s tem sprejela Komisija spričo potrebe po zagotovitvi boljšega 
sodelovanja držav članic, reformi in izboljšanju postopkov izvajanja ali povišanju proračunskih 
sredstev za primere kršitev?

IZVAJANJE DIREKTIV - HORIZONTALNO

3. Izvajanje Ptičje in Habitatne direktive (Satu Hassi)

Ptičja in Habitatna direktiva sta bistvena instrumenta za zaščito prosto živečih živali v Evropi. 
Popolno izvajanje teh direktiv je ključnega pomena za uresničitev cilja EU, da do leta 2010 
zaustavi zmanjševanje biotske raznovrstnosti. Kar zadeva pravilno izvajanje teh direktiv, je 
trenutno veliko držav članic v zaostanku, npr. pri razvrstitvi posebnih zaščitenih območij v 
okviru Ptičje direktive ali ustrezni uporabi člena 6 Habitatne direktive (zaščita območij Nature 
2000). Ali Komisija verjame v svojo sposobnost, da lahko zagotovi pravilno in pravočasno 
izvajanje direktiv s strani držav članic, tudi kar zadeva zaščito vrst, določenih v Prilogi II 
Habitatne direktive in Ptičji direktivi?  Katere nadaljnje ukrepe bo Komisija sprejela za 
zagotovitev pravilnega izvajanja teh direktiv?

4. Francoska čezmorska ozemlja: strukturni skladi in zaščita biotske raznovrstnosti 
(Marie Anne Isler Beguin)

Francoski čezmorski departmaji se ponašajo z večjo biotsko raznovrstnostjo kot celotna EU 
skupaj (8 svetovno ogroženih vrst ptic, od katerih 4 najdemo le na otoku Réunion in eno le na 
Martiniku, v Francoski Gvajani je eno zadnjih intaktnih in obsežnih območij tropskega 
deževnega gozda s 700 vrstami ptic več kot v vseh 25 državah EU, kar je enako številu vrst v 
celotnem zahodnem palearktičnem območju, BirdLife International (2004) Birds in the 
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European Union : a status assessment page 23).  Ti departmaji prejemajo precejšnja sredstva iz 
strukturnih skladov EU, vendar Ptičja in Habitatna direktiva za ta območja ne veljata.

Kako Evropska komisija zagotavlja, da strukturni skladi ne škodijo pomembnim območjem s 
prosto živečimi živalmi v francoskih čezmorskih departmajih? Ali bo Komisija, z upoštevanjem 
dejstva, da je le 0,6% strukturnih skladov za ta območja (npr. otok Réunion in Guadeloupe) 
namenjenih okoljskim dejavnostim, zagotovila povišanje sredstev za dejavnosti, s katerimi se bo 
približala cilju strategije trajnostnega razvoja EU, posebej kar zadeva obvezo, da do leta 2010 
zaustavi zmanjševanje biotske raznovrstnosti?

5. Direktiva o integriranem preprečevanju onesnaževanja in nadzoru (IPPC) iz leta 
1996 (John Bowis)

Čeprav Komisija za svoje podrobno poročilo Analysis of Member States’ first implementation 
reports on the IPPC Directive (EU-15), ki ga je pripravila junija 2004, zasluži pohvalo, se 
zastavi vprašanje o ukrepih, ki jih Komisija sprejema za zagotovitev jasnih postopkov v državah 
članicah glede posodobitve pogojev iz dovoljenja in doslednega izvajanja drugih vidikov 
Direktive Sveta 96/61/ES o integriranem preprečevanju onesnaževanja in nadzoru (IPPC). Ali je 
Komisija izdelala pisne smernice, v katerih je pojasnjena opredelitev "naprave" in Priloge I 
(obrazložitev pojma "proizvodna zmogljivost") ter uporaba direktive na področju čistilnih 
naprav za mestne odplake, skupaj s praktičnimi smernicami z jasno opredelitvijo zahtev v zvezi 
z energetsko učinkovitostjo, kot je zahteval Parlament v svojem poročilu o napredku pri 
izvajanju Direktive o integriranem preprečevanju onesnaževanja in nadzoru (IPPC):
2003/2125(INI)?

6. Izvajanje Direktive o kakovosti zunanjega zraka 1999/30/ES (Johannes Blokland)
V skladu z Direktivo 1999/30/ES imajo države članice čas, da do 1. januarja 2005 delno 
izpolnijo zahteve glede kakovosti zraka, določene z direktivo, do 1. januarja 2010 pa morajo 
izpolniti vse zahteve. Na Nizozemskem je razlaga direktive vodila k temu, da je sodišče 
prepovedalo številne projekte (ceste, industrijska območja, itd.), ker niso upoštevali dejstva, da 
bo kakovost zraka na teh območjih presegla mejne vrednosti, veljavne od 1.1.2005 oz. 1.1.2010, 
kljub dejstvu, da je do leta 2010 še kar precej časa in da tehnike za zmanjšanje emisij 
dušikovega dioksida, žveplovega dioksida in suspendiranih delcev še niso dosegle končnega 
razvoja.

Ali lahko Komisija pojasni, če se ostale države članice držijo stroge razlage direktive ali pa 
omenjene omejitve veljajo le za izvajanje direktive na Nizozemskem?
Ali Komisija meni, da države članice razpolagajo z zadostnimi sredstvi za zagotovitev izvajanja 
te direktive, tudi v gosto naseljenih območjih, in ali namerava sprejeti dodatne ukrepe npr. za 
poostritev emisijskih standardov za vozila, kar bi olajšalo izpolnitev ciljev direktive? 

7. Izvajanje direktiv o kakovosti zraka (Richard Seeber)

Izvajanje direktiv za vzdrževanje in izboljšanje kakovosti zraka, predvsem Direktive 
1999/30/ES, v določenih primerih zahteva ukrepe za zmanjšanje emisij onesnaževal. Kakšen 
napredek so države članice naredile pri izvajanju zakonodaje EU o kakovosti zraka? Kako se bo 
Komisija v prihodnje lotila izvajanja, kadar ukrepi za zmanjšanje emisij, ki so jih sprejele 
države članice, med izvajanjem direktiv o kakovosti zraka vplivajo tudi na, denimo, tovorna 
vozila? Kako bo Komisija ukrepala v primeru navzkrižja med okoljsko zaščito (ohranjanje 
čistosti zraka) in cilji notranjega trga (prost pretok prevoznikov)?
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IZVAJANJE DIREKTIV - POSEBNI PRIMERI

8. Ravnanje z odpadki na območju Kouroupitosa (Dimitrios Papadimoulis)

Po zaprtju odlagališča Kouroupitosa je bil kraj Mesomouri izbran kot začasna rešitev za 
skladiščenje odpadkov (zbranih v svežnjih), bližnji kraj Korakia pa kot končno odlagališče za 
odpadke s tega območja, vendar pod pogojem, da se zgradi obrat za recikliranje in 
kompostiranje odpadkov, da bi lahko enota v Mesomouriju prenehala delovati.  

Med pričakovanjem dokončanja odlagališča v Korakiji se je obrat v Mesomouriju zaradi 
prevelike količine svežnjev industrijskih odpadkov in zaradi prisotnosti številnih svežnjev 
poškodovanih ali okuženih odpadkov razvil iz mesta za skladiščenje odpadkov v svežnjih v 
mesto za odstranjevanje odpadkov.

Potrebno je opozoriti, da se je Grčija obvezala do EU, da bo ponovno usposobila globel 
Kouroupitos, kar predstavlja predpogoj za izognitev kazni in za prejetje plačila zadnjega obroka 
subvencije za izgradnjo obrata v Korakiji.

Kakšen napredek je bil dosežen glede ponovne usposobitve globeli Kouroupitos? Je Komisija 
seznanjena z morebitno odobritvijo proračunskih sredstev Ministrstva za okolje, regionalno 
načrtovanje in javna dela  za ta projekt? Ali obstaja tveganje nadaljnjega ukrepanja s strani 
Evropskega sodišča in tveganje novih sankcij proti Grčiji, ker odlagališče v Kouroupitosu ni 
bilo ponovno usposobljeno ali zaradi čezmernega kopičenja odpadkov v Mesomouriju? Ali 
obstaja tveganje, da končno plačilo za obrat v Korakiji ne bo izvršeno?

9. Uveljavljanje direktive o pticah na Malti (Caroline F. Jackson)

Med pogajanji za pristop k EU se je malteška vlada obvezala, da bo izvedla ukrepe, ki naj bi 
izboljšali uporabo predpisov v zvezi z lovom divjih ptic. Ob upoštevanju hudih posledic, ki jih 
je spomladi in jeseni leta 2004 povzročil lov na zaščitene vrste divjih ptic, kot so navadne kanje, 
sokoli, orli in štorklje, na kakšen način Komisija malteški vladi pomaga pri zagotavljanju 
primerne ravni uporabe predpisov v zvezi z direktivo o pticah?

10. Zaščita zaliva Amvrakikos - območje Nature 2000 (Carl Schlyter)

Oktobra 2003 je Evropska komisija prejela dve prijavi v zvezi z masovnim uničevanjem 
prednostnih habitatov in ekstenzivnim odlaganjem odpadkov v številnih močvirjih zaliva 
Amvrakikos. Zadevno območje se šteje za enega najpomembnejših močvirnih kompleksov 
Grčije in je del omrežja Natura 2000. Kraj je šele potrebno klasificirati kot zaščiteno območje na 
nacionalni ravni in je v stanju resne degradacije zaradi ilegalnega odmetavanja odpadkov in 
odvajalnih kanalov, s kršitvijo člena 6(2)  direktive o ohranjanju naravnih habitatov. Ob 
upoštevanju, da je Evropska komisija dodelila sredstva (projekt Life) za upravljanje ohranitve 
močvirij Amvrakikosa, katere ukrepe namerava sprejeti Komisija, da bi zagotovila pravilno 
izvajanje Direktive 92/43/EGS? 
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11. Direktiva o habitatih - delta reke Ume in železniška proga v zalivu Bothnia (Carl 
Schlyter)

V skladu s členi 6(3) in 6(4) Direktive o habitatih, območja Nature 2000 ne morejo biti 
izkoriščana,  razen če ni drugih alternativ in pomembnejšega javnega interesa za predlagani 
projekt. Projekt železniške povezave v zalivu Bothnia bo občutno poškodoval delto reke Ume na 
severnem Švedskem, ki je eno izmed območij omrežja Nature 2000.  

Švedska vlada trdi, da 4-minutna razlika pri času prihoda za potniški promet (s predlagano 
progo tovorni promet dodatno zamuja) na načrtovano novo postajo nakazuje, da alternative ne 
obstajajo. Evropska komisija je sprejela to utemeljitev.

Ob upoštevanju dejstva, da obstajajo jasne alternative k predlagani progi, med katerimi so tudi 
nekatere cenejše z vidika izgradnje, ali je Komisija pripravljena predložiti vprašanje 
Evropskemu sodišču, da bi razjasnila, če je interpretacija členov 6.3 in 6.4 pravilna? Ali je bila 
Komisija zadovoljna s kakovostjo informacij, ki so jih v zvezi z alternativno progo zagotovile 
švedske oblasti? 

12. Izvajanje Direktive 85/337/ES (Presoja vplivov nekaterih projektov na okolje) (Guido 
Sacconi)

Julija 2004 je italijanska vlada prejela utemeljeno mnenje, ki zadeva zakon o ocenjevanju učinka 
na okolje, s sklicevanjem na strateško infrastrukturo in obrate nacionalnega interesa.  Zadevni 
italijanski zakon (443/2001) dejansko predvideva postopek za presojo vpliva na okolje, ki se 
razlikuje od standardnega postopka, ker obravnava predhodne načrte za izvedbo dela namesto 
končnih načrtov. Kjer je razvidno, da je končni projekt občutno drugačen, lahko minister za 
okolje določi dopolnitev presoje o učinku na okolje in njeno ponovno objavo. S tem postopkom 
se krši direktiva o ocenjevanju vplivov nekaterih projektov na okolje, ker prepušča ministru za 
okolje odločitev, če naročiti ali ne dopolnitev postopka presoje vplivov nekaterih projektov na 
okolje, kadar se končni projekt bistveno razlikuje od začetnega. Ker ima minister možnost, da 
ne odredi popolnega ocenjevanja, je mogoče, da bistvene spremembe projekta niso ocenjene z 
vidika vpliva na okolje.

1. avgusta 2003 je italijanska vlada na podlagi zadevnega zakona potrdila predhodni projekt 
mostu čez Mesinsko ožino, ki je bil uvrščen med prednostne projekte vseevropskih prometnih 
omrežij.  

Katere ukrepe je sprejela italijanska vlada, da bi se prilagodila utemeljenemu mnenju in kako 
namerava Komisija ravnati?

Katere ukrepe namerava uvesti Komisija, da bi dokončni projekt mostu čez Mesinsko ožino 
strogo upošteval predpise Skupnosti glede presoje vplivov nekaterih projektov na okolje?

13. Nacionalni načrt razdelitve pravic do emisije toplogrednih plinov (Alfonso Andria)

Julija 2004 je Komisija italijanski vladi poslala utemeljeno mnenje, ki zahteva izvajanje direktive 
za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov (2003/87), ki bi morala biti prenešena do 
31. decembra 2003. Italija do 31. marca 2004 tudi ni predstavila nacionalnega načrta, ki navaja 
količino pravic do emisije toplogrednih plinov, ki jih namerava dodeliti lastni industriji, da bi ji 



DT\550615SL.doc 5 PE 350.283

omogočila sodelovanje v sistemu Skupnosti trgovanja z emisijami. Zaradi te kršitve je Komisija  
poslala italijanski vladi tudi formalni opomin. 
Direktiva še vedno ni bila prenešena in čeprav je bil predstavljen nacionalni načrt načrt razdelitve 
pravic do emisije toplogrednih plinov, ga Komisija še ni odobrila.
Katere nadaljnje ukrepe namerava Komisija sprejeti, da bi zagotovila izvajanje zadevnih direktiv s 
strani italijanske vlade?
Zakaj italijanski nacionalni načrt razdelitve še ni bil potrjen in katere ukrepe namerava Komisija 
sprejeti, da bi omogočila normalno delovanje trga z emisijami tudi v Italiji?

14. Izvajanje Direktive o odlaganju odpadkov v Italiji (Giovanni Berlinguer)
Julija 2004 je Komisija italijanski vladi poslala utemeljeno mnenje, ki zahteva uskladitev njene 
zakonodaje z Direktivo 99/31 o odlaganju odpadkov. Določbe direktive v zvezi z novimi 
odlagališči bi se morale uporabljati od 16. julija 2001, vendar so postale operativne šele 27. marca 
2003 (uredba z zakonsko močjo št. 36 z dne 13. januarja 2003). Posledično so se vsa italijanska 
odlagališča, pooblaščena med 16. julijem 2001 in 27. marcem 2003, izognila določbam direktive, 
ki zadeva preverjanje njihovega vpliva na okolje.
Iz podatkov, ki jih zagotavlja nacionalni center za nadzor odpadkov, je razvidno, da je bilo med 
leti 2001 in 2003 pooblaščenih več novih odlagališč odpadkov, namreč 3 v Materi, 2 v Cuneu in 
Modeni, po 1 v mestih Alessandria, Ascoli Piceno, Asti, Biella, Bologna, Cagliari, Foggia, 
Latina, Lecce in Pistoia.

Katere ukrepe je v s tega vidika sprejela italijanska vlada, da bi se prilagodila utemeljenemu 
mnenju in kako namerava Komisija postopati?

Katere ukrepe je sprejela Komisija ali jih namerava sprejeti, da bi zagotovila uskladitev novih 
odlagališč odpadkov, pooblaščenih v obdobju med rokom za izvedbo direktive in njenim 
prenosom v Italiji, z zadevnimi predpisi Skupnosti?


