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AZ EURÓPAI KÖRNYEZETVÉDELMI JOGSZABÁLY VÉGREHAJTÁSA

A BIZOTTSÁGHOZ MEGVITATÁSRA ELŐTERJESZTETT KÉRDÉSEK
A 2005. NOVEMBER 21-I KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG ÜLÉSÉN

ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK

1. Arányos és visszatartó erejű bűntetések (Chris Davies)

Készít-e, illetve közzétesz-e a Bizottság áttekintést a nemzeti jogszabályokban 
meghatározott környezetvédelmi irányelv nemzeti betartását ösztönző büntetésekről, illetve 
azzal a céllal, hogy össze lehessen hasonlítani a tagállamokat?

2. A Bizottság által a Bíróság elé terjesztett ügyek (Frederika Brepoels)

A jogszabályoknak a tagállamokban történő hiányos végrehajtásából fakadó szabálysértés 
megállapításakor a Bizottság továbbíthatja az ügyet a Bírósághoz.
A tapasztalat azt mutatja, hogy az érintettek szerint nincs elegendő átláthatóság a 
továbbítások indokolására vonatkozóan. Ez a tagállamok jogszabályainak végrehajtásáért 
felelős illetékesei számára zavart és bizonytalanságot okoz. A belső piac torzulása gyakran 
ilyen feltétel, azonban nehezen magyarázható. Miért nem továbbítanak egyes ügyeket a 
Bírósághoz, míg másikakat igen? Állapított-e meg a Bizottság erre feltételeket? Van 
valami gond? Nem akar-e téren tenni valamit, például politikai terület szerint feltételeket 
szabni?
Az átültetési kötelezettségre vonatkozó szabálysértések terén a Bizottság prioritásokat 
állapított meg, és a gyakorlatban a dolgok alakulása egyértelműbb. Lehet ebből valamilyen 
következtetést levonni?

HORIZONTÁLIS KÉRDÉSEK

3. A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 
91/676/EGK irányelvre vonatkozó kérdések (Christa Klaß)

A “nitrát irányelv” 1991-óta hatályban van, és eközben több mint 5 éves késedelemmel a 
15 régi tagállam átvette. Az irányelv 10. cikke szerint a tagállamoknak négyévente 
jelentést kell előterjeszteniük, amelyből az Európai Bizottságnak a 11. cikkel összhangban 
egy összefoglaló jelentést kell készítenie. A harmadik jelentési időszakra a tagállamoknak 
2004-ig kellett leadni jelentésüket.

1. Mind a 25 tagállam eleget tett-e ezen kötelezettségének és mikorra várható az Európai 
Bizottság jelentése?
2. Mely tagállamok ellen folyik jogszabálysértési eljárás és milyen okból, pl.:
hiányosságok a következő téren:
- vízellenőrzés
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- a veszélyeztetett területek megjelölése
- a jó mezőgazdasági gyakorlat alkalmazása
- a szükséges cselekvési programok kidolgozása és/vagy végrehajtása 
- a jelentési kötelezettségnek történő eleget tevés

3. A Bizottság ezen kívül különféle elégtelenségek miatt panaszkodik, mint például a 
vízminőségi adatok hiánya, elégtelen ellenőrzés a tagállamok mezőgazdasági üzemeiben és 
a földeken, agronómiai és ökológiai szempontból nem elég szigorúan megalapozott 
ajánlások a trágyafelhasználáshoz, és a helyes szakmai gyakorlat szabályainak nem 
kötelező jellegű alkalmazása az egyes tagállamokban.
Van már az egyes területeken javulás?

4. Osztja-e a Bizottság egyes tagállamok véleményét, hogy a nitrátirányelv és az új 
talajvízről szóló irányelv követelményeivel egymással nem egyező, kettős szabályozást 
hozna létre?

5. A jelentési időszakban a  vizekről szóló irányelvek végrehajtása kapcsán vannak-e 
előrelépések a mérőhelyek, a hálózatok, a paraméterek és a vízminőség ellenőrzésének 
összehangolása tekintetében, ami hozzájárulna a nitrátirányelv alkalmazásához is?

4. A vízügyi keretirányelv (Dorette Corbey)

Tud-e a Bizottság áttekintést nyújtani a vízügyi keretirányelv végrehajtásáról a 25 
tagállamban? 

5. Előrelépések a vízügyi keretirányelv tagállamokban történő végrehajtásában
(Ambroise GUELLEC)

1. Átkerült-e a vízügyi keretirányelv az összes tagország jogszabályaiba? Ha nem hol nem, 
és milyen okból?

2. A 2015-ös célkitűzés a víz jó ökológiai állapotának elérése.
Az ökológiai állapotot meghatározó feltételek különösen összetettek és érthetetlenek, 
kivéve néhány szakértő számára.
Összeegyeztethető-e ez a vízügyi keretirányelvnek a népesség bevonásával történő 
végrehajtására vonatkozó célkitűzéssel? Hogyan lehet biztosítani az egyes tagállamok által 
a jó ökológiai állapotra elfogadott meghatározásokat? Hogyan kapcsolható ez az 
intézkedés az Unió más fontos politikáinak végrehajtásához (KAP, regionális politika, 
lisszaboni menetrend, ...)

6. Kibocsátáskereskedelmi rendszer – nemzeti cselekvési tervek (Anders Wijkman)

Az Európai Unió GHG-kibocsátására vonatkozó legutóbbi adata azt mutatja, hogy valós 
veszélye áll fenn annak, hogy az Unió nem lesz képes eleget tenni kiotói célkitűzéseinek. 
Ezen kudarcot tekintetbe véve elemezni kell az előrelépéseket a gazdaság minden 
területén. A Bizottság a 2005-2007 közötti időszakra szóló jelenleg érvényes nemzeti 
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cselekvési terveinek (NAP) értékeléséből fontos azt tudni, hogy a tagállamok által 
megállapított összes juttatás milyen mértékben volt összhangban az egyes tagállamok 
tehermegosztási megállapodásról szóló 2002/358/EK határozat szerinti kibocsátás 
csökkentési kötelezettségeivel?  Készen áll-e a Bizottság arra, hogy helyzetelemzést adjon, 
valamint tájékoztassa a Parlamentet a következtetéseiről? A következő kérdések tartanak 
külön érdeklődésre számot:

Az egyes tagállamok a nemzeti cselekvési programban egyértelművé tették-e a 
kereskedelmi és nem kereskedelmi ágazat szerinti összes nemzeti kibocsátás arányát?

Milyen intézkedéseket szándékozik a Bizottság javasolni annak érdekében, hogy segítse a 
tagállamokat a csökkentési kötelezettségeik betartásában, figyelembe véve mind a 
kereskedelmi, mind pedig a nem kereskedelmi ágazat kibocsátásait a jövő júniusban 
véglegesítendő 2008-2012 közötti időszakra vonatkozó nemzeti cselekvési programok 2. 
szakaszában?

7. A kibocsátáskereskedelmi irányelv (Dorette Corbey)

Különféle panaszok merülnek fel a vállalatok részéről, mely szerint a 
kibocsátáskereskedelmi irányelv hozzájárul az energiaárak növekedéséhez - azonban 
mindez természetes és előrelátható volt. Ami sokkal kevésbé természetes és előrelátható az 
az, hogy ugyanezen panaszok szerint az irányelv eltérő végrehajtása a különböző 
tagállamokban egymástól nagyon eltérő szinteken növeli a költségeket: néhány ország a 
költségek jelentős növekedését tapasztalta - mások csak kisebb mértékűt.

Meg tudja-e erősíteni a Bizottság az ipari ágazat megfigyeléseit?  Hajlandó-e a Bizottság 
intézkedéseket hozni, a kiegyensúlyozatlan verseny elkerülése érdekében? 

8. A csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv - az egyszer 
használatos palackok és italos dobozok az egész Unióra érvényes végső 
ártalmatlanítási és visszaváltási rendszere

A Bizottság jelentést készül készíteni a Parlament és a Tanács számára, várhatóan 2005 
nyarán a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv 
végrehajtásáról. Ezen irányelv 6. cikke szerint a jelentés kitér az irányelv végrehajtásának 
alakulására és a környezetre gyakorolt hatására - beleértve a megelőzés megerősítése és a 
csomagolások újrafelhasználása lehetőségének vizsgálatát - illetve a belső piac 
működésére gyakorolt hatását. A 6. cikk úgy folytatja, hogy adott esetben ezt a jelentést az 
irányelv felülvizsgálatára irányuló javaslat kísérje.  

A csomagolásból származó hulladék csökkentésére a legjobb megoldás a csomagolás teljes 
mennyiségének csökkentése. A megelőzés mellett a környezetvédelmi szempontból 
magasabb rendű megoldás a hulladék csökkentésére a csomagolóanyagok 
újrafelhasználása és újratöltése. Az újrafelhasználás ugyan nem éppen a leginkább 
környezetbarát megoldás a csomagolási hulladék kezelésére, azonban a visszanyerés fontos 
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részét képezi, különös tekintettel a nyersanyagok és az energia használatának csökkentése, 
valamint a hulladék végső ártalmatlanítása tekintetében.

Milyen intézkedéseket hozott a Bizottság, hogy ösztönözze a tagállamok – különösen a 10 
új tagállam – visszaváltási, gyűjtési és hasznosítási rendszerekbe történő befektetéseit? 

Szándékozik-e a Bizottság az irányelv felülvizsgálatát a feltételek kötelező érvényű 
alapvető követelményeinek megállapítására használni, azt állítva, hogy a csomagolás 
újrafeldolgozható, illetve az anyagok újra-feldolgozhatóságának az egyéb típusú 
újrahasznosítási formákkal (pl.: nyersanyag újrafeldolgozás) szemben történő 
meghatározására az újrafeldolgozás növelése érdekében? 

Az egyik megoldás lehet az egyszer használatos palackok és az italos dobozok esetében a 
visszaváltás, újrahasznosítás és a csomagolás, illetve az abból származó hulladék, illetve a 
hulladék végső ártalmatlanítására az egész Európai Unióra kiterjedő ártalmatlanító és 
visszaváltási rendszer. Tanulmányozza-e a Bizottság egy ilyen az egész Európai Unióra 
kiterjedő rendszer létrehozásának lehetőségét?

9. Az élőhelyekről szóló irányelv végrehajtása (Frederika Brepoels)

A Bizottság belső munkadokumentumából, a környezetvédelmi közösségi jogszabályok 
végrehajtásáról szóló hatodik éves tanulmányból érdekes következtetéseket lehet levonni.
Kiderül belőle, hogy az élőhelyről szóló irányelv végrehajtása számos tagországban 
akadozik: a nem megfelelő végrehajtás eseteinek 37%-a a „környezeti ágazatból” 
származik.

Problémák vannak többek között a 6. cikknél, ahol a megfelelő intézkedések meghozatala 
és bizonyos területeken a következmények megfelelő elbírása hiányosságokat mutat.
Továbbá a 12. cikk: a fajták hiányos védelme. A következő országoknak vannak gondjai:
Portugália, Görögország, Spanyolország, Hollandia, Németország, Finnország, azaz nem 
lehet csak pár meghatározott régióra mutogatni.

A veszélyeztetett növény- és állatfajokat védő Natura 2000-hálózat  befejezése ezáltal 
veszélybe kerül.

Jelent ez komoly problémát? Hozhat-e az idő megoldást? Mik az okok? Szükség van-e 
kiigazításokra, vagy csak egyszerűen a tagállamoknak kell nagyobb erőfeszítéseket 
tenniük? Hol lesz szükség kiigazításokra? Milyen intézkedéseket tervez az Unió?
 

IRÁNYELVEK VÉGREHAJTÁSA - KÜLÖNLEGES ESETEK

10. Az élőhelyekről szóló irányelv végrehajtása Skóciában (John Bowis)
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Milyen előterjesztés érkezett a Bizottsághoz az élőhelyekről szóló irányelv Skóciában 
történő megsértése kapcsán, és milyen lépéseket tett ezek megoldására a skót 
végrehajtással és a miniszterekkel?

Különösképpen értesült-e a Firth Of Lorn különleges természet-megőrzési területen (KTT) 
(UK 0030041) és sziklás szirtjein a fésűkagylót halászó kotróhajók által használt vas 
fenékvonó hálókkal állítólag okozott károkról, valamint a kikötő barnadelfin populációját 
érő, a hatóságok azon mulasztásából fakadó állítólagosan károkról, mely szerint csak D 
megjelölést kaptak? 

Értesült-e továbbá a Loch Creran különleges természet-megőrzési területet (KTT) (UK 
0030190) és az Európában egyedülálló serpulaféregből létrejött, szintén a fésűkagylót 
halászó kotróhajók által veszélyeztetett, élő szikláit ért állítólagos károkról?

Értesült-e a Lismore-sziget különleges természet-megőrzési területen (KTT) (UK 
0030182) a fókavédelmi rendelet 2000-es évi lejártát követően a fókák lelövéséről?

Továbbá értesült-e a főként sziklás élőhelyekkel, valamint szürke fóka és barna delfin 
populációkkal rendelkező Treshnish-szigetek haltenyészetek létrehozását szolgáló területté 
történő kijelöléséről? 

11. A madarakról szóló irányelv végrehajtása Máltán (Dorette Corbey)

Számos képviselő tett fel kérdéseket a madarakról szóló irányelv Máltán történő 
végrehajtása kapcsán. A Bizottság hangsúlyozza válaszában, hogy nincs kivétel a tavaszi 
vadászat tilalma alól. Hogyan fogja a Bizottság meggyőzni a máltai kormányt, hogy 
valóban nincs kivétel? A Bizottság megerősíti, hogy tud az illegális vadászat folyamatosan 
fennálló problémájáról. Milyen további bizonyítékokra van szükség, hogyan szándékozik a 
Bizottság ezt összegyűjteni, illetve milyen lépéseket szándékozik tenni a madarakról szóló 
irányelv tisztességes betartásának biztosítására? 


