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IZVAJANJE EVROPSKE OKOLJSKE ZAKONODAJE

VPRAŠANJA KOMISIJI ZA RAZPRAVO
NA SEJI ODBORA ZA OKOLJE 21. APRILA 2005

SPLOŠNA VPRAŠANJA

IZVAJANJE DIREKTIV - HORIZONTALNO

1. 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?

2. 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 
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? 

3. 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 



PE 355.676v01-00 2/4 DT\561015SL.doc

SL

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)?

4. 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? 

5. 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)?

IZVAJANJE DIREKTIV - POSEBNI PRIMERI

6. 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 vpliva 
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 
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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?

7. 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 
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?

8. 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?
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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?

9. Izvajanje Direktive 2001/42/ES v Grčiji (Evangelia Tzampazi)

V skladu s členom 13(1) Direktive 2001/42/ES o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov 
na okolje se bi morala direktiva začeti izvajati najkasneje do julija 2004, vendar pristojni grški 
organi še vedno niso sprejeli potrebnih zakonskih predpisov, skladnih z direktivo. Katere ukrepe 
bo sprejela Komisija za zagotovitev takojšnjega izvajanja direktive?
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