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EUROOPA KESKKONNAÕIGUSE RAKENDAMINE

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

ÜLDKÜSIMUSED

1. Proportsionaalsed ja hoiatavad karistused (Chris Davies)

Kas komisjon valmistab ette ja avaldab siseriiklikes õigusaktides sätestatud karistuste 
tabelid, et soodustada keskkonnadirektiividest kinnipidamist riiklikul tasandil ja 
võrrelda liikmesriike üksteisega?

2. Komisjoni poolt Euroopa Kohtule esitatud küsimused (Frederika Brepoels)

Kui komisjon leiab, et rikkumised on aset leidnud õigusaktide ebakorrektse 
rakendamise pärast liikmesriikides, võib ta asja anda Euroopa Kohtusse.
Olen kuulnud asjassepuutuvatelt pooltelt, et selliste kohtu poole pöördumiste puhkudel 
esitatavad põhjendused ei ole piisavalt läbipaistvad. See tekitab arusaamatust ja 
ebakindlust neis, kes vastutavad õigusaktide rakendamise eest liikmesriikides.  
Niisugustel juhtudel on sageli kriteeriumiks siseturu moonutamine, mida on aga üsna 
raske tõlgendada. Miks antakse kohtusse just need asjad ja mitte teised? Kas komisjon 
on määranud kindlaks asjakohased kriteeriumid? Kas sellega seoses esineb probleeme? 
Kas komisjon võtab nende suhtes midagi ette, määrates näiteks iga poliitika valdkonna 
jaoks eraldi kriteeriumid?
Ülevõtmise rikkumiste puhul on komisjon tõepoolest prioriteedid paika pannud ja viis, 
kuidas asjad praktiliselt toimivad, selgem. Kas sellest on midagi õppida?

HORISONTAALSED KÜSIMUSED

3. Küsimus, mis puudutab põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest veekogude 
kaitsmise direktiivi 91/676/EMÜ rakendamist (Christa Klaß)

Nn. nitraatide direktiiv on olnud jõus 1991. aastast saadik ja seda kohaldatakse nüüd 
viieteistkümnes vanas liikmesriigis, ehkki enam kui viieaastase hilinemisega. Vastavalt 
direktiivi artiklile 10 peavad liikmesriigid aru andma iga nelja aasta järel. Vastavalt 
artiklile 11 peab komisjon seejärel esitama liikmesriikide aruannete alusel 
koondaruande. Kolmandat korda pidid liikmesriigid aruande esitama aastal 2004.

1) Kas kõik 25 liikmesriiki pidasid sellest kohustusest kinni ja millal võib oodata 
komisjoni aruannet?

2) Milliste liikmesriikide vastu on käimas rikkumised menetluste puhul ja mis 
põhjustel? Näiteks:
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– ebapiisav vee seire
– ebapiisav ohustatud piirkondade märgistamine
– ebapiisav hea põllumajandustava eeskirjade kohaldamine
– nõutavate tegevusprogrammide puudulik koostamine ja/või rakendamine
– ebapiisav aruandekohustusest kinnipidamine

3) Peale selle kaebab komisjon ka muude puuduste üle, nagu andmete puudumine vee 
kvaliteedi kohta, farmide ja põldude kontrollide ebapiisavus liikmesriikides, 
agronoomiliste ja ökoloogiliste ekspertsoovituste ebapiisav rangus seoses väetiste 
kasutamisega ning mõnedes liikmesriikides hea põllumajandustava eeskirjade 
kohaldamise nõude puudumine. 
Kas neis valdkondades on tehtud edusamme?

4) Kas komisjon on nõus osa liikmesriikide arvamusega, et nitraatide direktiivis 
sätestatud nõuded ja uues põhjavee direktiivis sätestatud nõuded dubleerivad üksteist ja 
on samas omavahel vastuolus?

5) Kas aruandeperioodi jooksul on vee direktiivide kohaldamisel edusamme tehtud vee 
kvaliteedi kontrollide osas, mis puudutab seire kohtade, võrgustike, parameetrite ja 
sageduse kooskõlastamist, mis muidugi tuleks kasuks ka nitraatide direktiivi 
kohaldamisel?

4. Vee raamdirektiiv (Dorette Corbey)

Kas komisjon võiks anda ülevaate vee raamdirektiivi kohaldamise kohta 25 
liikmesriigis? 

5. Edusammud vee raamdirektiivi kohaldamisel liikmesriikides (Ambroise 
GUELLEC)

Kas raamdirektiiv on üle võetud kõikides liikmesriikides? Kui ei, siis kus ei ole ja miks?

Eesmärk aastaks 2015 on saavutada vee hea ökoloogiline seisund. Ökoloogilise seisundi 
hindamise kriteeriumid on väga keerulised ja arusaadavad vaid vähestele 
spetsialistidele. Kas see on kooskõlas eesmärgiga kaasata üldsus raamdirektiivi 
kohaldamisse? Kuidas seatakse vastavusse iga liikmesriigi "hea ökoloogilise seisundi" 
definitsioonid? Kuidas see abinõu on seotud ELi teiste suurte poliitikate (ühine 
põllumajanduspoliitika, regionaalpoliitika, Lissaboni agenda, jne) elluviimisega?

6. Heitkogustega kauplemise süsteem – riiklikud tegevuskavad (Anders Wijkman)

Viimased andmed kasvuhoonegaaside heitkoguste kohta Euroopa Liidus näitavad, et 
Euroopa Liit ei ole ilmselt suuteline Kyoto protokollis püstitatud eesmärki saavutama. 
Selle taustal on oluline analüüsida arenguid majanduse igas sektoris. Tulenevalt 
komisjoni hinnangust praegustele riiklikele tegevuskavadele ajavahemikuks 2005-2007 
on oluline teada, mil määral liikmesriikide eraldatud load on kooskõlas nende 
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kohustusega vähendada heitkoguseid vastavalt koormusi jagava kokkuleppe otsusele 
2002/358/EÜ ja Kyoto protokollile?  Kas komisjon on valmis esitama olukorra kohta 
hinnangu ning teavitama parlamenti oma lõppjäreldustest? Järgmised küsimused oleksid 
eriti huvipakkuvad:

Kas iga liikmesriik eristas oma siseriiklikus tegevuskavas kauplemises osalevate ja 
mitteosalevate sektorite suhte heitkoguste kogusummas?

Mis meetmeid pakub komisjon, et aidata liikmesriikidel täita heitkoguste vähendamise 
kohustusi, arvestades nii kauplemises osalevate kui mitteosalevate sektorite 
heitkoguseid ajavahemikuks 2008-2012 koostatud riiklike tegevuskavade teises faasis, 
mis peavad olema valmis järgmise aasta juuniks?

7. Heitkogustega kauplemise direktiiv (Dorette Corbey)

Ettevõtted on esitanud mitmeid kaebusi, et heitkogustega kauplemise direktiiv toob 
kaasa energiahinna tõusu, kuid see on loomulik ja seda oli ette näha. Vähem 
loomulikum ja vähem prognoositavam on see, et–samade kaebuste kohaselt–direktiivi 
erinev kohaldamine erinevates liikmesriikides põhjustab kulude suurenemise erineval 
määral.  Mõnedes riikides on hinnad tõusnud järsult, teistes aga ainult mõningal määral.

Kas komisjon kinnitab seda tööstusettevõtete poolt tehtud tähelepanekut? Kas komisjon 
on valmis võtma meetmeid ebavõrdse konkurentsi vältimiseks? 

8. Pakendite ja pakendijäätmete direktiivi 94/62/EÜ kohaldamine:  ELi hõlmav 
ühekordselt kasutatavate pudelite ja konservitooside hoidmise ja tagastamise 
süsteem (Satu Hassi)

Komisjon koostab parlamendile ja nõukogule 2005. aasta suveks aruannet pakendite ja 
pakendijäätmete direktiivi 94/62/EÜ kohaldamise kohta.  Direktiivi artikli 6 kohaselt 
kajastab aruanne direktiivi kohaldamise arengut ning selle mõju keskkonnale, 
sealhulgas pakendite vältimise ja taaskasutamise tõhustamise võimaluste hindamist, kui 
ka siseturu toimimist. Vastavalt artiklile 6 lisatakse aruandele vajaduse korral 
ettepanekud direktiivi muutmiseks.  

Pakendijäätmeid vähendatakse kõige paremini üleüldist pakendite kogust vähendades. 
Vältimise kõrval on keskkonna suhtes parim lahendus jäätmete vähendamiseks 
pakendite korduskasutus ja taastäitmine. Ehkki ringlussevõtt ei ole kõige 
keskkonnasõbralikum vahend pakendijäätmete käitlemiseks, on ka see taaskasutuse 
tähtis osa, eriti toorainete ja energia tarbimist ning jäätmete lõplikku kõrvaldamist 
silmas pidades.

Mis meetmeid on komisjon võtnud, et soodustada liikmesriikide investeeringuid 
tagastamise, kokkukogumise ja taaskasutamise süsteemidesse, eriti kümnes uues
liikmesriigis? 



PE 364.666v01-00 4/5 DT\583569ET.doc

ET

Kas komisjon kavatseb kasutada direktiivi läbivaatamist selleks, et esitada siduvad ja 
esmatähtsad nõuded kriteeriumite kohta, mis võimaldavad otsustada pakendite 
ümbertöödeldavuse üle, ning materjali ringlussevõtt versus muud tüüpi taaskasutuse 
(näit ringlussevõtt toormena) definitsioonide kohta, et ringlussevõttu suurendada? 

Üks lahendus pakendite ja pakendijäätmete tagastamise, materjali ringlussevõtu ning 
pakendite ja pakendijäätmete kasutamise suurendamiseks kui ka jäätmete lõpliku 
kõrvaldamise vähendamiseks võiks olla ELi hõlmav ühekordselt kasutatavate pudelite 
ja konservitooside hoidmise ja tagastamise süsteem. Kas komisjon uurib sellise ELi 
hõlmava süsteemi loomise võimalust?

9. Elupaikade direktiivi kohaldamine (Frederika Brepoels)

Mitmeid huvitavaid järeldusi võib teha komisjoni töödokumendi, ühenduse 
keskkonnaõiguse kohaldamise ja jõustamise kuuenda aastaaruande põhjal. Lisades on 
toodud tulemused iga liikmesriigi kohta eraldi. Need näitavad, et elupaikade direktiivi 
kohaldamine on paljudes liikmesriikides puudulik: 37% puuduliku kohaldamise 
juhtumitest esineb looduse valdkonnas. 
Probleeme on muuhulgas artikliga 6: asjakohaste meetmete võtmine ning asjakohase 
hinnangu andmine mõju kohta mingile konkreetsele alale viibib. Probleeme esineb ka 
seoses artikliga 12: liikide ebapiisav kaitsmine. Riigid, kellel on selles valdkonnas 
probleeme, on Portugal, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Holland, Saksamaa ja Soome. 
Niisiis ei ole siinkohal tegemist üksnes teatud kindla piirkonnaga.
See ohustab Natura 2000 võrgustiku, mille raames kaitstakse ohustatud taime-ja 
loomaliike, lõplikku väljakujundamist.
Kas tegemist on tõsise probleemiga? Kas lahendus leitakse õigeaegselt? Mis on 
põhjused? Kas nõutakse parandusi? Kas liikmesriigid peavad lihtsalt suurendama oma 
jõupingutusi? Kus on vaja teha kohandusi? Milliseid meetmeid kavandab Euroopa Liit?

DIREKTIIVIDE RAKENDAMINE – ERIJUHUD

10. Elupaikade direktiivi rakendamine Šotimaal (John Bowis)

Milliseid näiteid on komisjonile esitatud elupaikade direktiivi rikkumise kohta Šotimaal 
ning milliseid samme on ta astunud nende uurimiseks šoti valitsuse ja ministritega?

Kas komisjon on teadlik kahjust, mida väidetavalt tekitatakse looduskaitsealale Firth of 
Lorn (UK 0030041) ja selle kaljustele karidele kammkarbi püüdjate poolt kasutatavate 
terasvõrkude tõttu nagu ka selle hariliku pringli populatsioonile ametivõimude 
suutmatuse tõttu anda neile kõrgem kategooria kui D-kategooria?

Kas komisjon on teadlik väidetavalt tekitatavast kahjust Loch Crerani looduskaitsealale 
(UK 0030190) ja selle karidel elava Euroopas unikaalsele Serpulae usside 
populatsioonile, mida ohustab samuti kammkarpide püügiseadmete kasutamine?
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Kas komisjon on teadlik hüljeste laskmisest Lismore'i saare (looduskaitseala, UK 
0030182) ümbruses 2000. aasta hüljeste kaitsmise korra kehtivusajal ning pärast seda?

Kas komisjon on teadlik, et Treshnishi saared oma esmatähtsate karidel paiknevate 
elupaikade ning hallhüljese ja hariliku pringli populatsioonidega on määratud 
kalafarmide loomise asukohaks?

11. Linnudirektiivi rakendamine Maltal (Dorette Corbey)

Mitmed liikmed on tõstatanud küsimuse linnudirektiivi kohaldamise kohta Maltal. 
Komisjon rõhutab oma vastuses, et kevadise jahikeelu suhtes erandeid ei tehta. Kuidas 
kavatseb komisjon selles veenda Malta valitsust? Komisjon kinnitab teadvat, et 
ebaseaduslik jaht on  kestev probleem. Milliseid tõendeid on veel vaja, kuidas komisjon 
kavatseb neid koguda ja milliseid samme võetakse, et tagada linnudirektiivi korrektne 
järgimine? 


