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AZ EURÓPAI KÖRNYEZETVÉDELMI JOGSZABÁLYOK
VÉGREHAJTÁSA

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ INTÉZETT KÉRDÉSEK VITÁJA
A KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG 2005. ÁPRILIS 21-I ÜLÉSE

ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK

IRÁNYELVEK VÉGREHAJTÁSA - HORIZONTÁLIS

1. A madárvédelmi és az élőhelyvédelmi irányelvek végrehajtása (Satu Hassi)

A madárvédelmi és az élőhelyvédelmi Irányelvek az európai vadállomány megőrzésének 
létfontosságú eszközei. Ezen irányelvek végrehajtása létfontosságú a biológiai sokszínűség 
csökkenésének 2010-ig való megállítására vonatkozó uniós kötelezettségvállalás eléréséhez. A 
mai napig sok tagország késlekedik ezen irányelvek megfelelő végrehajtásával, mint például a 
különleges természetvédelmi területek osztályozása a madárvédelmi irányelvek értelmében, vagy 
az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének megfelelő alkalmazása (a Natura 2000 területek 
védelme). A Bizottság szerint elég-e 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. Franciaország tengerentúli területei: a strukturális 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 
Reunion szigeten, egy Martinique-n őshonos; Francia Guyanán található az utolsó nagy 
kiterjedésű érintetlen trópusi esőerdők egyike, melyben 700 madárfaj él, ami több, mint amennyi 
az EU 25 országában található, és egyenlő azzal, amennyi faj az egész nyugati palearktikus 
régióban él. BirdLife International (2004) Birds in the European Union: a status assessment, 23. 
oldal).  Ezek a megyék jelentős mennyiségű EU strukturális alapot kapnak annak ellenére, hogy 
a Madárvédelmi és az Élőhelyvédelmi Irányelvek nem vonatkoznak ezekre a területekre.

Az Európai Bizottság hogyan biztosítja, hogy a strukturális alapok ne károsítsák Franciaország 
tengerentúli megyéiben a vadon élő állatok fontos élőhelyeit? Mivel ezen területek strukturális 
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?

3. Integrált szennyezés-megelőzés és csökkentés (IPPC) irányelv 1996 (John Bowis)
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Jóllehet a Bizottság dicséretet érdemel, amiért 2004 júniusában elkészítette a Felmérés a 
tagországok IPPC Irányelvvel (EU-15) kapcsolatos első végrehajtási jelentéseiről szóló részletes 
beszámolóját, milyen további lépéseket tervez a Bizottság annak biztosítására, hogy az 
engedélyezési feltételek frissítéséhez minden tagállam egyértelmű eljárásokkal rendelkezzen, 
valamint hogy következetesen hajtsák végre az integrált szennyezés-megelőzés és csökkentésről 
szóól (IPPC) 96/61/EK tanácsi irányelv más szempontjait is? Készített-e a Bizottság olyan 
útmutató dokumentumot, mely tisztázza a „létesítmény” definícióját az I. számú mellékletben 
(tekintettel a „termelési kapacitás” meghatározására), az irányelvnek a városi szennyvíztisztító 
telepekre történő alkalmazhatóságát, 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)” című dokumentumban is kérte?

4. A 1999/30/EK levegő-minőségi irányelv végrehajtása (Johannes Blokland)
Az 1999/30/EK irányelv szerint a tagállamoknak 2005. január 1-ig az irányelvben meghatározott 
levegő-minőségi elvárásoknak részben, 2010. január 1-ig pedig teljes mértékben eleget kell 
tenniük. Hollandiában ezen irányelv értelmezése sok esetben a bíróságon ért véget, mivel sok 
folyamatban lévő beruházást lehetetlenné tett (például utak, gyártelepek), mivel nem vették kellő 
mértékben figyelembe, hogy az érintett helyeken a levegő minősége meghaladná a 2005. január 
1-én, illetve a 2010. január 1-én érvénybe lépő szinteket. Annak ellenére, hogy 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 lebegőpor 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, ami leegyszerűsítené, hogy eleget tegyenek az irányelv 
célkitűzéseinek?

5. A levegő-minőségi irányelvek végrehajtása (Richard Seeber)

Az irányelveknek, különösen a az 1999/30/EK irányelvnek  a levegőminőség fenntartása és 
javítása érdekében történő végrehajtása bizonyos esetekben a szennyezőanyag-kibocsátások 
csökkentésére irányuló intézkedéseket tesznek szükségessé. Milyen előrelépés történt a 
tagállamokban az EU levegő minőségi jogszabályainak végrehajtására? Hogyan közelíti meg a 
Bizottság a jövőben azokat az eseteket, amikor a tagállamok a kibocsátások csökkentése 
érdekében a levegő-minőségi irányelvek végrehajtásáról intézkednek például nehéz 
tehergépjárművekkel kapcsolatban? Hogyan fogja kezelni a Bizottság a környezetvédelmi 
célkitűzések (tiszta levegő) és a belső piac célkitűzései (az közlekedési üzemeltetők szabad 
mozgása) közötti érdekellentéteket?
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6. A 85/337/EK irányelv végrehajtása ( bizonyos környezetvédelemmel kapcsolatos 
tervezetek hatásainak értékelése) (Guido Sacconi)

2004 júliusában az olasz kormány kapott egy indokolással ellátott véleményt a környezeti 
hatásvizsgálatokkal kapcsolatos törvényről, hivatkozással a stratégiai infrastruktúrára és a 
nemzeti érdekű üzemekre. A vonatkozó olasz törvény (443/2001) valójában a környezeti hatások 
értékelési folyamatát határozza meg, ami abban különbözik a szokásos folyamatoktól, hogy ez a 
végleges tervek helyett az elvégzendő munka előkészítő terveit tartalmazza. Ahol a végleges terv 
esetlegesen lényeges eltéréseket tartalmaz, a környezetvédelmi miniszter dönthet úgy, hogy 
frissíti a környezeti hatásvizsgálatot és elrendeli 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 végleges tervek eltérnek az előzetes tervektől. Mivel a miniszter tudja 
nélkülözni a teljes vizsgálatot, a tervezetekben alapvető változtatásokat hajthatnak végre anélkül, 
hogy bármilyen környezeti hatásvizsgálatra szükség lenne.

Ezen kívül 2003. augusztus 1-jén az olasz kormány elfogadta a Messinai szoros feletti híd 
előzetes terveit a 443/2001 számú törvény alapján, és ez lett a transz-európai közlekedési 
hálózatok egyik kiemelt tervezete.

Milyen lépéseket tett az olasz kormány, hogy teljesítse ezt az indokolással ellátott véleményt, 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?

7. Nemzeti kiosztási terv az üvegházhatást okozó gázok kvótájával kapcsolatban 
(Alfonso Andria)

2004 júliusában a Bizottság küldött az olasz kormánynak egy indokolással ellátott véleményt, mely 
szükségessé teszi, hogy megvalósítsák az üvegházhatású gázok kibocsátási kvótáinak 
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 üvegházhatást okozó gáz-kibocsátási kvótákat 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, 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 kiosztási tervet, és milyen intézkedésekkel fogja 
biztosítani a Bizottság azt, hogy a kibocsátási egységek kereskedelme Olaszországban is 
normálisan működjön?
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8. A hulladék-lerakási irányelv végrehajtása Olaszországban (Giovanni Berlinguer)

2004 júliusában a Bizottság küldött az olasz kormánynak egy indokolással ellátott véleményt, mely 
szükségessé teszi, hogy hozza összhangba jogszabályait 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 településeken.

Ennek fényében milyen lépéseket tett az olasz kormány, hogy teljesítse az indokolással ellátott 
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?
9. A 2001/42/EK irányelv végrehajtása Görögországban (Evangelia Tzampazi)

A bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 
2001/42/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv 13. cikk (1) bekezdése szerint az irányelv 
átültetése 2004. júliusa előtt volt esedékes. Mivel az illetékes görög hatóságoknak még meg kell 
hozniuk a jelen irányelvnek való megfelelést biztosító jogszabályok hatályba léptetéséhez 
szükséges intézkedéseket, milyen intézkedéseket fog a Bizottság hozni az irányelv gyors 
átültetésének biztosítására?
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