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EUROOPA KESKKONNAÕIGUSE RAKENDAMINE

KÜSIMUSED EUROOPA KOMISJONILE ARUTAMISEKS
KESKKONNAKOMISJONI 21. APRILLI 2005. AASTA KOOSOLEKUL

ÜLDKÜSIMUSED

DIREKTIIVIDE RAKENDAMINE – HORISONTAALNE

1. Linnudirektiivi ja elupaikade direktiivi rakendamine (Satu Hassi)

Linnudirektiiv ja elupaikade direktiiv on elulise tähtsusega vahendid, et säilitada Euroopa 
puutumatut loodust. Nende direktiivide täielik rakendamine on kriitilise tähtsusega, et tagada 
ELi antud lubaduse täitmine peatada bioloogilise mitmekesisuse kahanemine 2010. 
aastaks. Praegusel hetkel pole paljud liikmesriigid õigeaegselt toime tulnud nende direktiivide 
nõuetekohase rakendamisega, st linnukaitsealade klassifitseerimisega vastavalt 
linnudirektiivile või elupaikade direktiivi artikli 6 kohase kasutamisega (Natura 2000 alade 
kaitsmine). Kas komisjon usub, et ta on suuteline tagama nende direktiivide nõuetekohase ja 
õigeaegse rakendamise liikmesriikide poolt, sealhulgas elupaikade direktiivi II lisas ja 
linnudirektiivis loetletud liikide kaitse osas? Milliseid edasisi samme astub komisjon, et 
tagada nende direktiivide nõuetekohane rakendamine?

2. Prantsuse ülemereterritooriumid: tõukefondid ja bioloogilise mitmekesisuse kaitse
(Marie Anne Isler Beguin)

Prantsuse ülemeredepartemangud hõlmavad rohkem bioloogilist mitmekesisust kui kogu EL 
kokku (8 ülemaailmselt ohustatud linnuliiki, neli neist on Réunioni saare päriskodulised 
liigid, üks päriskoduline Martinique'il, Prantsuse Guajaanal on üks viimaseid puutumatuid ja
ulatuslikke troopiliste vihmametsade piirkondi, kus on 700 linnuliiki rohkem kui kõigis 25 
ELi riigis kokku, mis on võrdne liikide arvuga kogu Lääne-Palearktilises piirkonnas, BirdLife 
International (2004) Birds in the European Union: a status assessment, lk 23). Need 
departemangud saavad märkimisväärset abi tõukefondidest, ometi ei kohaldata nendes 
piirkondades linnudirektiivi ja elupaikade direktiivi.

Kuidas tagab komisjon, et tõukefondid ei tekita kahju olulistele puutumata loodusega aladele 
Prantsuse ülemeredepartemangudes? Kuna vaid ligikaudu 0,6% tõukefondide summadest 
(näit Réunioni saar, Guadeloupe) nendele aladele on suunatud keskkonnaalastele tegevustele, 
siis kas komisjon kavatseb tagada rahastamise suurendamise tegevuste jaoks, mis aitab 
saavutada ELi säästva arengu strateegia eesmärke, eelkõige võetud kohustust peatada 
bioloogilise mitmekesisuse kahanemine 2010. aastaks? 

3. 1996. aasta direktiiv saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta (IPPC)
(John Bowis)
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Tunneb heameelt, et komisjon koostas 2004. aasta juunis detailse raporti, mis analüüsib 
liikmesriikide esimesi rakendusaruandeid IPPC-direktiivi (EL-15) kohta. Millised samme 
astub komisjon nüüd tagamaks, et kõikidel liikmesriikidel oleksid selged menetlused lubade 
tingimuste uuendamiseks ja sisuliseks rakendamiseks saastuse kompleksset vältimist ja 
kontrolli (IPPC) käsitleva nõukogu direktiivi 96/61/EÜ teistes aspektides? Kas komisjon on 
koostanud juhisdokumendi, mis seletab lahti "käitamise" mõiste ja I lisa (mõeldud on 
"tootmisvõimsuse" määratlemist) ning selgitab direktiivi kohaldamist 
olmeheitveepuhastusjaamadele, samuti praktilised suunised, mis annavad selge määratluse 
energiatõhususe nõuetele – nagu nõuab parlament oma eduraportis IPPC direktiivi 
rakendamise kohta: 2003/2125(INI)?

4. Õhu kvaliteedi direktiivi rakendamine 1999/30/EÜ (Johannes Blokland)
Direktiivi 1999/30/EÜ kohaselt peavad liikmesriigid 1. jaanuariks 2005 vastama direktiivis 
toodud õhu kvaliteedi nõuetele osaliselt ja 1. jaanuariks 2010 täielikult. Hollandis on selle 
direktiivi tõlgendamine lõppenud kohtuasjadega, mille tõttu on ära keelatud mitmeid projekte 
(maanteed, tööstuspiirkonnad jne), sest nende juures võeti ebapiisavalt arvesse asjaolu, et õhu 
kvaliteet asjassepuutuvates piirkondades võib ületada vastavalt 1. jaanuariks 2005 või 1. 
jaanuariks 2010 kohaldatavat taset, seda vaatamata asjaolule, et 2010 aastani on jäänud veel 
mitu aastat ja meetodid, mida saab kasutada lämmastikdioksiidi, vääveldioksiidi ja lenduvate 
osakeste väljalaske vähendamiseks, pole veel täielikult välja arendatud.

Kas komisjon saab osutada mõnele teisele liikmesriigile, kes kohaldab selle direktiivi ranget 
tõlgendamist, või on eespoolviidatud keelud eriliselt täheldatavad direktiivi rakendamisel 
Hollandis?
Kas komisjoni arvates on liikmesriikidel piisavad vahendid, et tagada direktiivi rakendamine 
isegi tihedalt rahvastatud aladel, ja kas ta kavatseb teha edasisi algatusi, et näiteks kehtestada 
veelgi rangemad standardid sõidukite heitgaaside väljalaskele, mis muudaks lihtsamaks 
direktiivi eesmärkidele vastamise?

5. Õhu kvaliteedi direktiivide rakendamine (Richard Seeber)

Direktiivide rakendamine, et tagada või parandada õhu kvaliteeti, eriti direktiivi 1999/30/EÜ 
rakendamine, nõuab teatud juhtudel meetmeid, et vähendada saasteainete väljalaset. Millist 
edu on saavutatud ELi õhu kvaliteedi õigusaktide rakendamisel liikmesriikides? Milline on 
komisjoni lähenemisviis rakendamisele tulevikus, kui õhu kvaliteedi direktiivide 
rakendamisel liikmesriikide poolt sisseviidud meetmed heitgaaside vähendamiseks mõjutavad 
näiteks raskeveokeid? Kuidas kavatseb komisjon tulla toime terava vastuoluga 
keskkonnakaitse eesmärkide (puhas õhk) ja siseturu eesmärkide (transpordioperaatorite vaba 
liikumine) vahel?

DIREKTIIVIDE RAKENDAMINE – ERIJUHUD

6. Direktiivi 85/337/EMÜ rakendamine (teatud projektide keskkonnamõju 
hindamine) (Guido Sacconi)
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2004. aasta juulis sai Itaalia valitsus põhjendatud arvamuse, mis puudutab keskkonnamõju 
hindamise seadust, viitega strateegilisele infrastruktuurile ja riikliku tähtsusega tehastele. 
Itaalia vastav seadus (443/2001) kehtestab tegelikult menetluse keskkonnamõju hindamiseks, 
mis erineb standardmenetlusest sellega, et see katab tehtava töö esialgsed kavad mitte 
lõppkavad. Kui tekib oht, et lõppkava on oluliselt erinev, peab keskkonnaministeerium 
otsustama, kas uuendada keskkonnamõju hinnangut ja see uuesti avaldada. See menetlus 
rikub keskkonnamõju hindamise direktiivi, sest ta jätab keskkonnaministrile lõppkavade 
esialgsetest plaanidest erinemise korral valikuvabaduse otsustada, kas nõuda või mitte nõuda 
täielikku keskkonnamõju protseduuri. Kuna minister saab vabastada täishinnangu andmisest, 
võib viia projekti sisulisi parandusi, ilma et sealjuures tehtaks mingitki keskkonnamõju 
hinnangut.

Lisaks kiitis Itaalia valitsus 1. augustil 2003 heaks esialgse kava silla ehitamiseks üle Messina 
väina seaduse 443/2001 alusel ja see projekt on lülitatud teiste esmatähtsate projektide hulgas 
üleeuroopalisse transpordivõrgustikku.

Milliseid meetmeid on Itaalia valitsus rakendanud, et nõustuda põhjendatud arvamusega, ja 
kuidas komisjon kavatseb edasi minna?

Millised meetmed kavatseb komisjon võtta, et tagada üle Messina väina rajatava silla projekti 
täielik vastavus ühenduse keskkonnamõju hindamise eeskirjadega?

7. Riiklike eraldiste kava kasvuhoonegaasi toetusteks (Alfonso Andria)

2004. aasta juulis saatis komisjon Itaalia valitsusele põhjendatud arvamuse, mis nõudis 
kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise direktiivi (2003/87), mis tuli võtta üle 31. 
detsembriks 2003, rakendamist. Itaalia ei tulnud 31. märtsiks 2004. aastal samuti toime riikliku 
kava esitamisega, milles oleks ära näidatud kasvuhoonegaasi heitkoguste toetuste suurus, mida 
ta kavatseb eraldada Itaalia firmadele, et võimaldada neil osaleda ühenduse heitkogustega 
kauplemise süsteemis. Selle rikkumise pärast saatis komisjon Itaalia valitsusele ametliku 
hoiatuskirja.
Seda direktiivi pole senini üle võetud ja ehkki riiklike eraldiste kava kasvuhoonegaasi 
heitkoguste kvootideks on esitatud, pole see saanud veel komisjoni heakskiitu.
Millised edasised sammud kavatseb komisjon võtta tagamaks, et Itaalia valitsus asjassepuutuva 
direktiivi rakendab?
Miks pole Itaalia riiklike eraldiste kava veel heaks kiidetud ja millised meetmed kavatseb 
komisjon võtta, et võimaldada heitkogustega kauplemise turu normaalset toimimist ka Itaalias?

8. Prügilate direktiivi rakendamine Itaalias (Giovanni Berlinguer)
2004. aasta juulis saatis komisjon Itaalia valitsusele põhjendatud arvamuse, milles nõuti oma 
seadusandluse viimist vastavusse direktiiviga 99/31 prügilate kohta. Direktiivi uusi 
prügilaalasid puudutavaid sätteid tulnuks kohaldada 16. juuliks 2001, kuid tegelikkuses ei 
rakendatud neid enne 27. märtsi 2003 (13. jaanuari 2003. aasta seadus nr 36). Sellest tulenevalt 
ei täidetud ühegi Itaalia prügila kasutuselevõtul 16. juulist 2001 kuni 27. märtsini 2003 
direktiivi sätteid, mis puudutasid nende keskkonnamõju kontrollimist.
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Nii selgus riikliku jäätmeseirekeskuse antud andmetest, et 2001. aastast kuni 2003. aastani anti 
Itaalias luba mitme uue prügila kasutuselevõtuks, nimelt üks Materas; kaks Cuneos ja 
Modenas; üks Alessandrias, Ascoli Picenos, Astis, Biellas, Bolognas, Cagliaris, Foggias, 
Latinas, Lecces ja Pistoias.

Milliseid meetmeid on Itaalia valitsus selle valguses rakendanud, et nõustuda põhjendatud 
arvamusega, ja kuidas komisjon kavatseb edasi minna?

Milliseid meetmeid on komisjon võtnud ja milliseid kavatseb võtta, et tagada uute prügilate, mis 
on saanud kasutusloa selle direktiivi rakendamise tähtaja ja Itaalias ülevõtmise kuupäeva vahel, 
vastavus ühenduse vastavatele eeskirjadele?

9. Direktiivi 2001/42/EÜ rakendamine Kreekas (Evangelia Tzampazi)

Vastavalt teatud kavade ja programmide keskkonnamõjude hindamise direktiivi 2001/42/EÜ 
artikli 13 lõikele 1 tuli direktiiv võtta üle enne 2004. aasta juulit. Kuna pädevad Kreeka 
ametivõimud pole veel astunud vajalikke samme selle direktiiviga vastavuses olevate seaduste 
jõustamiseks, siis milliseid meetmeid rakendab komisjon direktiivi kiire ülevõtmise 
tagamiseks?
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