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EUROPOS APLINKOS APSAUGOS TEISĖS ĮGYVENDINIMAS

2005 M. APLINKOS APSAUGOS KOMITETO POSĖDŽIO
DISKUSIJOS KLAUSIMAI KOMISIJAI

BENDRIEJI KLAUSIMAI

1. Proporcingos ir atgrasančios bausmės (Chris Davies)

Ar Komisija parengs ir paskelbs lenteles, kuriose būtų nurodytos nacionaliniuose teisės 
aktuose įtvirtintos bausmės, siekdama, kad nacionaliniai teisė aktai atitiktų įvairias 
aplinkosaugos direktyvas ir būtų galima palyginti įvairas valstybes nares?

2. Komisijos pateikti klausimai Teisingumo Teismui (Frederika Brepoels)

Išsiaiškinusi, kad dėl tinkamai neįgyvendintų teisės aktų valstybėje narėje buvo įvykdyti 
pažeidimai, Komisija gali teikti bylą Teisingumo Teismui.
Iš tų, kuriuos tai palietė, esu girdėjusi, kad tokių kreipimųsi argumentai yra nepakankamai 
skaidrūs. Dėl to už teisės aktų įgyvendinimą atsakingi asmenys jaučiasi sutrikę ir netvirti. 
Vidaus rinkos iškraipymas šiuo atveju yra dažnai taikomas kriterijus, tačiau jį gana sunku 
interpretuoti. Kodėl vienais klausimais nesikreipiama į Teismą, o kitais kreipiamasi? Ar 
Komisija yra apibrėžusi to kriterijus? Ar kyla problemų? Ar Komisija imsis kokių nors 
veiksmų šiuo klausimu, pavyzdžiui, nustatys kriterijus kiekvienai politikos sričiai?
Tais atvejais, kai pažeidžiama perkėlimo pareiga, Komisija iš tiesų yra nustačiusi 
prioritetus ir praktiškai yra aiškiau, kaip viskas vyksta. Ar iš to galima ko nors pasimokyti?

HORIZONTALŪS KLAUSIMAI

3. Klausimas, susijęs su Direktyvos 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos 
nitratais iš žemės ūkio šaltinių įgyvendinimu (Christa Klaß)

Nitratų direktyva įsigaliojo nuo 1991 m. ir šiuo metu yra įgyvendinta 15 senųjų valstybių 
narių, nors ir atsiliekant nuo grafiko penkeriais metais. Pagal Direktyvos 10 straipsnį 
valstybės narės kas ketverius metus yra įpareigotos teikti ataskaitas, o pagal 11 straipsnį 
Komisija po to yra įpareigota pateikti trumpą ataskaitą, parengtą remiantis valstybių narių 
ataskaitomis. Trečiuoju ataskaitiniu laikotarpiu valstybės narės ataskaitas turėjo pateikti iki 
2004 m.

1) Ar visos 25 valstybės narės įvykdė šį įsipareigojimą ir kada galima tikėtis Komisijos 
ataskaitos?

2) Kokioms valstybėms narėms šiuo metu taikomas teisės aktų pažeidimo procesas ir kokiu 
pagrindu, pavyzdžiui, dėl
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- netinkamos vandens stebėsenos
- netinkamai priskirtų kenkėjo keliamiems pavojams jautrių arealų
- netinkamai taikomų pažangiosios žemės ūkio patirties taisyklių
- netinkamo reikalingų veiksmų programų rengimo ir (arba) įgyvendinimo
- netinkamo ataskaitų teikimo įsipareigojimų vykdymo?

3) Be to, Komisija skundžiasi dėl įvairių neatitikimų, pavyzdžiui, trūkstamų duomenų apie 
vandens kokybę, netinkamo ūkių ir laukų valstybėse narėse tikrinimo, nepakankamai 
griežtų rekomendacijų, pagrįstų agronomijos ir ekologijos žiniomis apie trąšų naudojimą, 
taip pat dėl to, kad kai kuriose valstybėse narėse nėra reikalaujama taikyti pažangiosios 
žemės ūkio patirties taisyklių. 
Ar šiose srityse pasiekta kokia nors pažanga?

4) Ar Komisija sutinka su kai kurių valstybių narių nuomone, kad Nitratų ir Požeminio 
vandens direktyvose nustatyti reikalavimai dubliuojasi ir kartu prieštarauja vieni kitiems?

5) Ar ataskaitiniu laikotarpiu buvo pasiekta pažanga įgyvendinant Vandens direktyvas, 
susijusi su stebėsenos vietų, tinklų, vandens kokybės tikrinimo parametrų ir dažnumo 
suderinimu, kuri taip pat padėtų įgyvendinti Nitratų direktyvą?

4. Vandens pagrindų direktyva (Dorette Corbey)

Ar Komisija gali pateikti Vandens pagrindų direktyvos įgyvendinimo 25 valstybėse narėse 
apžvalgą? 

5. Pažanga įgyvendinant Vandens pagrindų direktyvą (VPD) valstybėse narėse
(Ambroise GUELLEC)

1) Ar VPD buvo perkelta visose valstybėse narėse? Jeigu ne, kur tai nebuvo padaryta ir 
kodėl?

2) 2015 m. tikslas – pasiekti, kad vandenys būtų geros ekologinės būklės. Ekologinės 
būklės vertinimo kriterijai yra labai sudėtingi, juos gali suprasti tik nedaugelis specialistų. 
Ar tai atitinka tikslą į VPD įgyvendinimo procesą įtraukti visuomenę? Kaip bus suderinti 
skirtingų valstybių narių priimti geros ekologinės būklės apibrėžimai? Kaip būtų galima 
susieti šią priemonę su kitų pagrindinių ES politikų (BŽŪP, regioninės politikos, 
Lisabonos darbotvarkės ir kt.) įgyvendinimu?

6. Prekybos emisijomis schema – nacionaliniai veiksmų planai (Anders Wijkman)

Paskutiniai duomenys apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimą ES rodo, 
jog yra akivaizdi rizika, jog ES nesugebės pasiekti Kioto planų. Todėl svarbu išanalizuoti 
kiekvieno ekonomikos sektoriaus tendencijas. Iš Komisijos atlikto dabartinių 2005–
2007 m. nacionalinių veiksmų planų (NVP) vertinimo svarbu sužinoti, kiek bendros 
valstybių narių paskirstytos išmokos atitiko kiekvienos valstybės narės įsipareigojimus 
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apriboti išmetimą, remiantis susitarimu dėl ŠESD naštos pasidalijimo pagal Sprendimą 
2002/358/EB ir Kioto protokolu? Ar Komisija bus pasirengusi pristatyti padėties vertinimą 
ir supažindinti Parlamentą su išvadomis? Ypač domintų šie klausimai:

Ar savo NVP kiekviena valstybė narė aiškiai nurodė bendrų šalies išmetimų, kuriuos 
padengia prekybos ir ne prekybos sektoriai, santykį?

Kokias priemones siūlo Komisija, kad padėtų valstybėms narėms užtikrinti, jos šios atitiks 
sumažinimo įsipareigojimus, atsižvelgiant į prekybos ir ne prekybos sektorių išmetimus 
2008–2012 m. NVP etapu, kuris bus baigtas kitą birželį?

7. Prekybos emisijomis direktyva (Dorette Corbey)

Įvairios įmonės skundžiasi, kad Prekybos emisijomis direktyva didina energijos kainą –
tačiau tai natūralu ir buvo numatyta. Mažiau natūralu ir laukta yra tai, jog, remiantis tais 
pačiais skundais, dėl skirtingo direktyvos įgyvendinimo įvairiose valstybėse narėse kainos 
padidėjo labai įvairiai: kai kuriose valstybėse narėse kainos labai padidėjo, o kitose –
nežymiai.

Ar Komisija gali patvirtinti įmonių pastebėjimus? Ar Komisija yra pasirengusi imtis 
veiksmų ir užkirsti kelią nelygiai konkurencijai? 

8. Direktyvos 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų įgyvendinimas – ES: plati 
užstato ir butelių ir skardinių, kurių negalima panaudoti dar kartą, grąžinimo 
schema (Satu Hassi)

Komisija rengia ataskaitą Parlamentui ir Tarybai dėl Direktyvos 94/62/EB dėl pakuočių ir 
pakuočių atliekų, kurios laukiama 2005 m. vasarą. Remiantis Direktyvos 6 straipsniu, 
pranešimas atspindės pažangą įgyvendinant direktyvą ir jos poveikį aplinkai, įskaitant 
pasirinkimo galimybių, siekiant stiprinti pakuočių prevenciją ir pakartotinį panaudojimą, 
vertinimą, taip pat vidaus rinkos funkcionavimą. Direktyvos 6 straipsnyje taip pat 
nurodoma, kad prie šios ataskaitos – kur tai įmanoma – bus pateikti pasiūlymai dėl 
direktyvos persvarstymo.  

Pakuočių atliekas geriausia sumažinti mažinant bendrą pakuočių skaičių. Be prevencijos, 
aplinkos požiūriu geresnis sprendimas mažinti atliekas yra pakartotinis pakuočių 
naudojimas ir pripildymas. Nors perdirbimas nėra itin palanki aplinkai pakuočių atliekų 
tvarkymo priemonė, ji yra svarbi atliekų naudojimo dalis, ypač siekiant sumažinti žaliavų 
ir energijos suvartojimą bei galutinį atliekų pašalinimą.

Taigi kokių priemonių ėmėsi Komisija, siekdama paskatinti valstybių narių, ypač 10 
naujųjų valstybių narių, investicijas į atliekų grąžinimo, surinkimo ir naudojimo sistemas? 

Ar Komisija ketina persvarstyti direktyvą, kad būtų nustatyti privalomieji reikalavimai dėl 
kriterijų, kuriais remiantis reikalaujama, kad pakuotę būtų galima perdirbti, ir dėl 
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apibrėžimų, atskiriančių medžiagų perdirbimą ir kitus naudojimo būdus (pvz., žaliavų), 
siekiant paskatinti perdirbimą? 

Vienas būdas paskatinti grąžinimą, medžiagų naudojimą ir pakuočių bei pakuočių atliekų 
utilizavimą ir sumažinti galutinį atliekų šalinimą galėtų būti ES plati užstato ir ,butelių ir 
skardinių, kurių negalima panaudoti dar kartą, grąžinimo schema. Ar Komisija svarsto 
galimybę sukurti tokio pobūdžio ES priemonę?

9. Direktyvos dėl natūralių buveinių įgyvendinimas (Frederika Brepoels)

Remiantis Komisijos tarnybų darbo dokumentu – Šeštąja metine Bendrijos aplinkos 
apsaugos teisės įgyvendinimo ir vykdymo apžvalga – galima daryti įdomių išvadų. 
Prieduose pateikiami kiekvienos valstybės rezultatai. Jie rodo, kad daugelyje valstybių 
narių Direktyva dėl natūralių buveinių įgyvendinama netinkamai, o aplinkos sektorius 
sudaro 37 proc. visų netinkamo įgyvendinimo atvejų. 
Problemų, inter alia, kyla dėl 6 straipsnio – tinkamos priemonės ir tinkamas poveikio tam 
tikram sektoriui vertinimas vis dar vėluoja. Taip pat yra problemų ir dėl 12 straipsnio –
netinkamos gyvūnų ir augalų rūšių apsaugos. Problemų turinčios šalys – tai Portugalija, 
Graikija, Ispanija, Prancūzija, Nyderlandai, Vokietija ir Suomija. Vis dėlto jos neapsiriboja 
keliais regionais.
Tai kelia grėsmę Natura 2000 tinklo, kuriame saugomos nykstančios augalų ir gyvūnų 
rūšys, užbaigimui.
Ar tai rimta problema? Ar bus galima laiku rasti sprendimą? Kokios yra priežastys? Ar 
reikia pataisų? Ar valstybės narės tiesiog turėtų dėti didesnes pastangas? Kur pataisymai 
yra būtini? Kokias priemones Sąjunga planuoja?

DIREKTYVŲ ĮGYVENDINIMAS – ATSKIRI ATVEJAI

10. Direktyvos dėl natūralių buveinių įgyvendinimas Škotijoje (John Bowis)

Kokių pareiškimų dėl Direktyvos dėl natūralių buveinių pažeidimų Škotijoje sulaukė 
Komisija ir kokių priemonių ėmėsi jiems išnagrinėti su Škotijos vykdomąja valdžia?

Ypač, ar jai žinoma žala, kurią šukučių rinkimo laivų naudojama plieninė įranga padarė 
Lorno įlankos SST (JK 0030041) ir jos uolų rifams, taip pat paprastųjų jūrų kiaulių 
populiacijai dėl valdžios nesugebėjimo suteikti joms aukštesnę nei D priskyrimo 
kategoriją?

Ar jai taip pat žinoma žala, daroma Loch Creran SST (JK 0030190) ir jos jūrinių 
žieduotųjų kirmėlių rifams, kurie Europoje yra unikalūs ir jiems taip pat grėsmę kelia 
šukučių rinkimo įranga?

Ar jai taip pat žinoma, kad aplink Lismoro salos SST (JK 0030182) buvo šaudomi ruoniai 
galiojant 2000 m. tvarkai dėl ruonių išsaugojimo ir jos galiojimui pasibaigus?
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Ar jai žinoma apie Treshnish salų su jų natūralia rifų buveine, pilkųjų ruonių ir paprastųjų 
jūrų kiaulių populiacijomis priskyrimą žuvininkystei skirtai teritorijai?

11. Direktyvos dėl paukščių įgyvendinimas Maltoje (Dorette Corbey)

Keletas valstybių narių kėlė klausimą dėl Direktyvos dėl paukščių įgyvendinimo Maltoje. 
Savo atsakyme Komisija pabrėžia, kad draudimo medžioti pavasarį išimtys nėra taikomos. 
Kaip Komisija įtikins Maltos vyriausybę, kad iš tiesų nėra jokių išimčių? Komisija 
patvirtina žinanti išlikusią nelegalios medžioklės problemą. Kokių įrodymų dar reikia, kaip 
Komisija juos surinks ir kokie žingsniai yra numatyti, siekiant užtikrinti tinkamą 
Direktyvos dėl paukščių nuostatų laikymąsi? 


