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EIROPAS VIDES LIKUMDOŠANDOŠANAS ĪSTENOŠANA

2005. GADA 21. APRĪĻA VIDES KOMITEJAS SANĀKSMĒ APSPRIESTIE JAUTĀJUMI 
KOMISIJAI

VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

DIREKTĪVU ĪSTENOŠANA – HORIZONTĀLĀ LIKUMDOŠANA

1. Putnu un biotipu direktīvu īstenošana (Satu Hassi) 

Putnu un biotipu direktīvas ir nozīmīgākie līdzekļi Eiropas dzīvās dabas aizsardzības 
nodrošināšanai. Pilnīgai šo direktīvu īstenošanai ir būtiska loma, lai izpildītu ES saistības -
apņemšanos līdz 2010. gadam apturēt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos. obrīd daudzas 
valstis nespēj pienācīgi īstenot šīs direktīvas, piemēram, attiecībā uz īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju klasifikāciju saskaņā ar Putnu direktīvu vai adekvātu Biotipu direktīvas 6.panta 
īstenošanu (Natura 2000 teritoriju aizsardzība). Vai Komisija uzskata, ka tā spēs nodrošināt 
atbilstošu un savlaicīgu minēto direktīvu īstenošanu dalībvalstīs, tai skaitā Putnu direktīvā un 
Biotipu direktīvas 2.pielikumā minēto sugu aizsardzību? Kā Komisija rīkosies, lai nodrošinātu šo 
direktību adekvātu īsteno anu?

2. Francijas aizjūras teritorijas: struktūrfondi un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
(Marie Anne Isler Beguin)

Francijas aizjūras departamentos sastopama lielāka bioloģiskā daudzveidība nekā visā ES 
kopumā (8 pasaules mērogā apdraudētas putnu sugas, četras no tām sastopamas tikai Rejunjonas 
salā, viena – Martinikā; Franču Gviānā sastopamas vienas no pēdējām plašām, neskartām tropu 
mežu teritorijām, kurās mitinās par 700 putnu sugām vairāk nekā visās 25 ES valstīs kopumā, tur 
mītošo putnu sugu skaits ir pielīdzināms visa rietumu palearktiskā reģiona sugu skaitam, 
BirdLife International (2004), Putni Eiropas Savienībā: stāvokļa izvērtējums, 23.lpp.).  Šie 
departamenti saņem ievērojamu ES struktūrfondu daļu, tomēr Putnu un Biotipu direktīvas uz 
šiem rajoniem neattiecas.

Kā Eiropas Komisija nodrošina, lai struktūrfondi nekaitē nozīmīgām savvaļas teritorijām 
Francijas aizjūras departamentos? Ņemot vērā, ka tikai aptuveni 0.6% šiem rajoniem piešķirto 
struktūrfondu līdzekļu (piemēram, Rejunjonas salā, Gvadelupā) tiek izmantoti vides aktivitātēm, 
vai Komisija plāno nodrošināt lielākus fondu līdzekļus pasākumiem, kas palīdzētu sasniegt ES 
ilgtspējīgās attīstības stratēģijas mērķus, īpaši apņemšanos līdz 2010.gadam apturēt bioloģiskās 
daudzveidības samazināšanos?

3. 1996.gada 24.septembra Direktīva par integrētu piesārņojuma novēršanu un kontroli 
(IPNK) (John Bowis)
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Uzslavējot Komisiju par detalizēto ziņojumu Dalībvalstu pirmo IPNK direktīvas īstenošanas 
ziņojumu analīze (EU-15), kas tika publicēts 2004.gada jūnijā, es tomēr gribētu jautāt, kādus 
pasākumus Komisija veic šobrīd, lai nodrošinātu, ka visām dalībvalstīm ir noteiktas procedūras 
atļauju nosacījumu pārskatīšanai un konsekventai īstenošanai citos Padomes 1996.gada 
24.septembra Direktīvas 96/61/EK aspektos? Vai Komisija ir izstrādājusi vadošu dokumentu, 
kurā būtu precizāk definēts vārds “iekārta” un 1.pielikums (“ražošanas jaudas” noteikšana) un 
izskaidrota direktīvas īstenošana attiecībā uz pilsētas notekūdeņu attīrīšanas sistēmām, kā arī 
sniegti praktiski ieteikumi, kuros skaidri definētas efektīvas enerģijas izmantošanas prasības, kā 
prasīts Parlamenta ziņojumā par progresu IPNK direktīvas īstenošanā: 2003/2125(INI)?

4. 1999.gada 22.aprīļa Direktīvas par gaisa kvalitāti īstenošana (Johannes Blokland)
Saskaņā ar Direktīvu 1999/30/EK dalībvalstīm līdz 2005.gada 1.janvārim daļēji jāizpilda gaisa 
kvalitātes prasības, kas noteiktas direktīvā, bet līdz 2010.gada 1.janvārim tās jāizpilda pilnībā.
Nīderlandē direktīva ir kļuvusi par iemeslutam, ka tiesa ir aizliegusi vairākus projektus (ceļi, 
rūpnieciskās zones utt.), jo tajos nav pievērsta pietiekami liela uzmanība tam, ka gaisa kvalitāte 
šajās vietās pārsniegs attiecīgi no 2005.gada 1.janvāra un 2010.gada 1.janvāra pieļaujamo 
normu, kaut arī līdz 2010.gadam vēl priekšā vairāki gadi un ka metodes, ar kuru palīdzību varētu 
samazināt slāpekļa dioksīda, sēra dioksīda un suspendētu daļinu izplūdi gaisā vēl nav pilnībā 
izstrādātas.

Vai Komisija varētu nosaukt kādu citu, kur šī direktīva tiek tik precīzi ievērota, vai arī 
iepriekšminētie aizliegumi ir attiecināmi tikai uz direktīvas īstenošanu Nīderlandē?
Vai Komisija uzskata, ka dalībvalstis ir spējīgas nodrošināt direktīvas īstenošanu, arī blīvi 
apdzīvotās teritorijās, un, vai Komisija plāno realizēt citas iniciatīvas, piemēram, stingrāku 
prasību noteikšanu attiecībā uz satiksmes līdzekļu izplūdes gāzēm, tādējādi atvieglojot direktīvas 
mērķu sasniegšanu?

5. Direktīvu par gaisa kvalitāti īstenošana (Richard Seeber)

To direktīvu, īpaši 1999.gada 22.aprīļa Direktīvas 1999/30/EK, īstenošana, kuru mērķis ir 
saglabāt vai uzlabot gaisa kvalitāti, atsevišķos gadījumos prasa veikt pasākumus piesārņotāju 
emisijas samazināšanai. Kā ir progresējusi ES gaisa kvalitātes likumdošanas īstenošana 
dalībvalstīs? Kāda būs Komisijas pieeja gadījumos, kad dalībvalstu veiktie pasākumi izplūdes 
gāzu samazināšanai gaisa kvalitātes direktīvu īstenošanas ietvaros, atstās negatīvu ietekmi, 
piemēram, uz kravas automašīnām? Kā Komisija plāno novērst plaisu starp vides aizsardzības 
mērķiem (tīrs gaiss) un iekšējā tirgus mērķiem (brīva autopārvadātāju kustība)?

DIREKTĪVU ĪSTENOŠANA – ĪPAŠIE GADĪJUMI

6. 1985.gada 27.jūnija Direktīvas 85/337/EEK īstenošana (Atsevišķu projektu ietekmes 
uz vidi novērtējums) (Guido Sacconi)

2004.gada jūlijā Itālijas valdība saņēma pamatotu atzinumu attiecībā uz likumu par ietekmes uz 
vidi novērtējumu, atsaucoties uz stratēģisko infrastruktūru un valstiski nozīmīgām rūpnīcām.
Atbilstošais Itālijas likums (443/2001), kas nosaka procedūru ietekmes uz vidi novērtēšanai 
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atšķiras no standartprocedūras ar to, ka  tas nosaka konceptuālo plānu, nevis galīgo plānu izstrādi 
veicamajam darbam. Ja atklājas, ka galīgais plāns būtiski atšķiras, vides ministrs var pieņemt 
lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma aizkavēšanu un atkārtotu izdo anu. Šī procedūra ir 
pretrunā ar EIA direktīvu, jo vides ministra ziņā ir pasūtīt vai nepasūtīt pilnīgu ietekmes uz vidi 
novērtējumu, ja galīgie plāni atšķiras no konceptuālajiem plāniem. Ministrs var iztikt bez pilnīga 
novērtējuma, tāpēc būtiskas izmaiņas projektos var tikt veiktas arī bez ietekmes uz vidi 
novērtējuma.

Turklāt 2003.gada augustā Itālijas valdība apstiprināja konceptuālo plānu tilta pār Mesīnas jūras 
šaurumu celtniecībai, pamatojoties uz likumu 443/2001, un šis projekts ir kļuvis par vienu no 
transeiropas transporta tīkla prioritārajiem projektiem.

Ko Itātija ir darījusi, lai izpildītu atzinumā minētās norādes, un kā Komisija domā rīkoties? 

Kā Komisija plāno nodrošināt to, lai tilta pār Mesīnas jūras šaurumu galīgais projekts pilnībā 
atbilstu Kopienas EIA noteikumiem?

7. Nacionālais asignējumu plāns (NAP) attiecībā uz siltumnīcefekta radīto gāzu emisijas 
kvotām (Alfonso Andria)

2004.gada jūlijā Komisija nosūtīja Itālijas valdībai pamatotu atzinumu, kurā prasīja īstenot 
Direktīvu par siltumnīcefekta radīto gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (2003/87), direktīva 
bija jātransponē līdz 2003.gada 31. decembrim. Līdz 2004.gada 31.martam Itālijai neiezdevās 
pabeigt nacionālo plānu, kurā būtu norādīts silumnīcefekta gāzu emisijas kvotu apjoms, ko tā plāno 
piešķirt vietējajiem uzņēmumiem, lai tie spētu piedalīties Kopienas emisijas tirdzniecības sistēmā.
Komisija nosūtīja Itālijai arī oficiālu brīdinājuma vēstuli par šo pārkāpumu.

Direktīva joprojām nav transponēta, Nacionālais asignējumu plāns (NAP) par siltumnīcefekta 
radīto gāzu kvotām ir iesniegts, tomēr Komisija to vēl nav apstiprinājusi

Ko Komisija plāno darīt, lai nodrošinātu, ka Itālijas valdība īsteno minēto direktīvu?
Kādēļ Itālijas NAP vēl nav apstiprināts, un ko Komisija plāno darīt, lai emisiju tirgus darbotos 
normāli arī Itālijā.
8. Direktīvas par atkritumu poligoniem īstenošana Itālijā (Giovanni Berlinguer)
2004.gada jūlijā Komisija nosūtīja Itālijai pamatotu atzinumu, lūdzot saskaņot tās likumdošanu ar 
1999.gada 26.aprīļa Direktīvu 99/31 par atkritumu poligoniem. Direktīvas nosacījumi attiecībā uz 
jaunajiem atkritumu poligoniem bija jāpiemēro līdz 2001.gada 16.jūlijam, lai gan direktīva stājas 
spēkā tikai 2003.gada 27.martā (2003.gada 13.janvāra dekrēts Nr.36). Rezultātā uz visas Itālijas 
atlritumu poligoniem, kam atļauja izsniegta laikā no 2001.gada 16.jūlijam līdz 2003.gada 
27.martam, netiek attiecināti direktīvas nosacījumi par pārbaudēm, kas jāveic, lai noteiktu 
pologonu ietekmi uz vidi.
No nacionālā atkritumu pārraudzības centra iesniegtās informācijas izriet, ka laika posmā no 
2001.gada līdz 2003.gadam Itālijā tika izsniegta atļauja vairākām jaunām atkritumu poligoniem:3 
Materā; 2 Kuneo un Modenā, pa vienai Alesandrijā, Askoli Pičēnā, Asti, Bjellā, Boloņā, Kaljāri, 
Fodžā, Latīnā, Lečē un Pistoijā.
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Ņemot vērā iepriekš teikto, ko Itālijas valdība ir darījusi, lai izpildītu atzinumā minētās norādes, 
un kāds ir Komisijas rīcības plāns šajā gadījumā?

Ko Komisija ir darījusi vai plāno darīt, lai nodrošinātu, ka jaunie atkritumu poligoni, kam atļauja 
izsniegta pirms direktīvas īstenošanas un transpozīcijas perioda beigām Itālijā, atbilst attiecīgajiem 
Kopienas noteikumiem?

9. 2001. gada 27. jūnija Direktīvas 2001/42/EK īstenošana Grieķijā (Evangelia Tzampazi)

Saskaņā ar 13. panta 1. punktu Direktīvā 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu ietekmes 
uz vidi novērtējumu, šī direktīva bija jāpārņem līdz 2004. gada jūlijam. Tā kā kompetentām 
Grieķijas iestādēm vēl ir jāveic nepieciešamie pasākumi, lai pieņemtu tiesību aktus direktīvas 
prasību ievērošanai, ko plāno darīt Komisija, lai nodrošinātu direktīvas ātru pārņemšanu?
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