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EIROPAS VIDES TIESĪBU NORMU ĪSTENOŠANA

JAUTĀJUMI, KAS JĀAPSPRIEŽ AR KOMISIJU
VIDES KOMITEJAS SANĀKSMĒ 2005. GADA 21. NOVEMBRĪ 

VISPĀRĒJIE JAUTĀJUMI

1. Proporcionālās un atturošās sankcijas (Chris Davies)

Vai Komisija sagatavos un publicēs pārskata tabulas par sankcijām, kas paredzētas valstu 
tiesību aktos, vides direktīvu ievērošanas veicināšanai un kas arī dotu iespēju savstarpēji 
salīdzināt situāciju dalībvalstīs?

2. Komisijas iesniegtās prasības Eiropas Kopienu Tiesā (Frederika Brepoels)

Ja Komisija atklāj, ka pārkāpumu iemesls ir tiesību aktu neatbilstīga īstenošana 
dalībvalstīs, tā var sniegt prasību Eiropas Kopienu tiesā.
Esmu dzirdējusi no tiem, kurus tas ir skāris, ka argumenti, uz kuru pamata lietu izskata, 
nav pietiekami pārredzami. Tas rada apjukumu un nenoteiktības sajūtu to cilvēku vidū, kas 
ir atbildīgi par tiesību aktu īstenošanu dalībvalstīs. Bieži to pamato ar iekšējā tirgus 
izkropļošanu, bet šāds kritērijs ir samērā grūti interpretējams. Kāpēc par vieniem 
jautājumiem prasības tiesā iesniedz, bet par citiem nē? Vai Komisija ir izstrādājusi 
kritērijus šādu prasību iesniegšanai? Vai tas ir problemātiski? Vai Komisija kaut ko darīs 
lai uzlabotu situāciju, piemēram, noteiks kritērijus katrai vides politikas jomai?
Pārkāpumiem tiesību normu piemērošanā Komisija ir noteikusi prioritātes, un tāpēc šī 
prakse ir saprotamāka. Vai no tā nevarētu mācīties?

HORIZONTĀLIE JAUTĀJUMI

3. Jautājumi par Padomes Direktīvas 91/676/EEK attiecībā uz ūdeņu aizsardzību pret 
piesārņojumu, ko rada lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti, īstenošanu (Christa Klaß)

“Nitrātu direktīva” ir spēkā kopš 1991. gada un, kaut ar piecu gadu novēlošanos, šobrīd 
īstenota 15 vecajās dalībvalstīs. Ievērojot direktīvas 10. pantu, dalībvalstīm ir jāsniedz 
ziņojums katru ceturto gadu; ievērojot 11. pantu, Komisijai, pamatojoties uz dalībvalstu 
ziņojumiem, ir jāsniedz kopsavilkuma ziņojums. Par trešo pārskata periodu, dalībvalstīm 
bija jāiesniedz ziņojumi līdz 2004. gadam.

1) Vai visas 25 dalībvalstis pilda šīs saistības un kad ir sagaidāms Komisijas ziņojums?

Pret kurām dalībvalstīm šobrīd pārkāpumu gadījumā ir ierosināta procedūra, un uz kāda 
pamata, piemēram, atbilstoši netiek veikts/a 
- ūdens monitorings
- apdraudēto teritoriju statusa piešķiršana
- labas lauksaimniecības prakses noteikumu piemērošana
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- rīcības programmu izstrāde un īstenošana
- ziņojumu iesniegšanas prasību nepildīšana?

3) Turklāt Komisija sūdzas par dažādām nepilnībām, kā piemēram, trūkst datu par ūdens 
kvalitāti, nenotiek lauku saimniecību un lauksaimniecības zemju atbilstīgas pārbaudes 
dalībvalstīs, trūkst skaidru agronomijas un ekoloģijas ekspertu ieteikumu par mēslojuma 
lietošanu, un par to, ka dažas dalībvalstis neprasa piemērot labas lauksaimniecības prakses 
noteikumus.
Vai šajos jautājumos ir panākti jelkādi uzlabojumi?

4) Vai Komisija piekrīt dažu dalībvalstu viedoklim par to, ka nitrātu direktīvas un jaunās 
gruntsūdeņu direktīvas noteikumi gan savstarpēji pārklājas, gan arī mēdz būt pretrunīgi?

5) Vai pārskata periodā ir sasniegti kādi panākumi Ūdens direktīvu īstenošanā attiecībā uz 
monitoringa vietu saskaņošanu, sadarbības tīkliem, ūdens kvalitātes pārbaužu veidiem un 
regularitāti, tādējādi palīdzot īstenot arī nitrātu direktīvu?

4. Ūdens pamatdirektīva (Dorette Corbey)

Vai Komisija var sniegt pārskatu par Ūdens pamatdirektīvas īstenošanu 25 dalībvalstīs?

5. Panākumi, dalībvalstīs īstenojot Ūdens pamatdirektīvu (ŪPD) (Ambroise GUELLEC)

1) Vai ŪPD ir ieviesta visās dalībvalstīs? Ja nē, tad kāpēc?

2) Mērķis ir sasniegt labus ūdens ekoloģiskās kvalitātes rādītājus līdz 2015. gadam.
Ekoloģiskās kvalitātes rādītāji ir ļoti sarežģīti un saprotami tikai nedaudziem jomas 
speciālistiem. Vai tas nav pretrunā ar mērķi iesaistīt sabiedrību ŪDF īstenošanā? Kādā 
veidā savstarpēji saskaņos dalībvalstu dažādās ekoloģiskās kvalitātes rādītāju definīcijas?
Kā šie pasākumi ir saistīti ar citu ES galveno politikas virzienu īstenošanu (KLP, reģionālo 
politiku, Lisabonas programmu utt.)?

6. Emisiju tirdzniecības shēma — valstu rīcības plāni (Anders Wijkman)

Jaunākie dati par siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju ES norāda uz to, ka pastāv 
neapšaubāms risks, ka ES nespēs izpildīt Kioto izvirzītos mērķus. Šajā sakarā ir svarīgi 
analizēt katras ekonomikas nozares attīstību. Vai no Komisijas veiktā novērtējuma par 
valstu rīcības plāniem 2005.–2007. gadam ir saprotams, cik lielā mērā dalībvalstīm 
piešķirtie atbrīvojumi atbilst katras dalībvalsts emisiju ierobežošanas saistībām saskaņā ar 
Lēmumu 2002/358/EK, kas paredz vienošanos par saistību sadali, un Kioto protokolu? Vai 
Komisija būtu gatava sniegt situācijas novērtējuma pārskatu un informēt Parlamentu par tā 
secinājumiem? Šādi jautājumi būtu īpaši svarīgi:

Vai ikvienas dalībvalsts rīcības plānā ir skaidri norādīts kopējais emisiju īpatsvars, gan
nozarēs, kur notiks to tirdzniecība, gan tajās, kur emisiju tirdzniecība nenotiks?
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Kādus pasākumus Komisija iesaka paredzēt 2. termiņa valstu rīcības plānos 2008.–
2012. gadam, kuru sagatavošana jāpabeidz nākamajā jūnijā, lai palīdzētu dalībvalstīm 
izpildīt saistības samazināt emisijas gan nozarēs, kurās notiks to tirdzniecība, gan tajās, kur 
emisiju tirdzniecība nenotiks.

7. Emisiju tirdzniecības direktīva (Dorette Corbey)

Uzņēmumi sūdzas, ka emisiju tirdzniecības direktīvas dēļ palielinās enerģijas izmaksas, bet 
tas ir pašsaprotami un atbilst prognozētajam. Mazāk saprotami un pretēji prognozētajam 
notiek kas cits — saskaņā ar tām pašām sūdzībām, atšķirīgi īstenojot direktīvu dažādās 
dalībvalstīs, enerģijas izmaksu palielināšanās arī ir dažāda: dažās valstīs izmaksas ir krasi 
palielinājušās, savukārt citās dalībvalstīs ir vērojams tikai neliels cenu kāpums.

Vai Komisija apstiprina šos nozaru pārstāvju vērojumus? Vai Komisija ir gatava rīkoties, 
lai nepieļautu nevienlīdzīgas konkurences apstākļus?

8. Direktīvas 94/62/EK par iepakojumu un iepakojuma atkritumiem īstenošana — ES:
plaša nodošanas un atgriešanas sistēma otreiz neizmantojamām pudelēm un skārda 
tarai (Satu Hassi)

Komisija gatavo ziņojumu Parlamentam un Padomei, kura termiņš ir 2005. gada vasara, 
par Direktīvas 94/62/EK par iepakojumu un iepakojuma atkritumiem īstenošanu. Saskaņā 
ar šīs direktīvas 6. pantu ziņojums atspoguļos direktīvas īstenošanas panākumus, tās 
ietekmi uz vidi, tostarp izvērtējumu par iespējām, kā samazināt noteiktu iesaiņojumu 
lietojumu un veicināt otrreizējo izmantošanu, kā arī iekšējā tirgus darbības novērtējumu.
Tāpat 6. pantā ir teikts, ka gadījumā, ja tas būs nepieciešams, ziņojumam būs pievienoti 
priekšlikumi direktīvas pārskatīšanai.

Visefektīvākais veids, kā samazināt iesaiņojuma atkritumu daudzumu, ir mazāk iesaiņot.
Nākamais risinājums ir iesaiņojumu otrreizēja izmantošana un uzpildīšana no jauna. Lai arī 
pārstrāde nav videi visdraudzīgākais iesaiņojuma atkritumu apsaimniekošanas veids, tā ir 
nozīmīga reģenerācijas procesa daļa, jo īpaši, lai samazinātu izejvielu un enerģijas 
patēriņu, kā arī atkritumu apglabāšanas apjomus.

Tāpēc jājautā, ko Komisija dara, lai veicinātu ieguldījumus atpakaļpieņemšanas, 
savākšanas un reģenerācijas sistēmās dalībvalstīs, un jo īpaši 10 jaunajās dalībvalstīs?

Vai Komisija gatavojas direktīvas pārskatīšanas gaitā noteikt pamatprasības kritērijiem, 
pēc kuriem nosaka, vai iesaiņojums ir otrreizēji izmantojams, kā arī noteikt skaidras 
definīcijas, kas ir otrreizēja izmantošana, lai nejauktu to ar citiem reģenerācijas veidiem 
(piemēram, rūpniecības izejvielu pārstrādi) un tādējādi veicinātu otrreizējo izmantošanu?

Viens no risinājumiem, lai veicinātu atgriešanu, materiālu reģenerāciju un iesaiņojuma, kā 
arī iesaiņojuma atkritumu izmantošanu un ierobežotu atkritumu apglabāšanas apjomus, 
varētu būt Eiropas mēroga nodošanas un atgriešanas shēma otrreiz neizmantojamām 
pudelēm un skārda tarai. Vai Komisija pēta iespējas izveidot šādu Eiropas mēroga shēmu?
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9. Dabisko dzīvotņu aizsardzības direktīvas īstenošana (Frederika Brepoels)

Vairāki interesanti secinājumi izriet no Komisijas darba dokumenta — sestā ikgadējā 
pārskata par Kopienas vides tiesību normu īstenošanu un izpildi. Pielikumā ir atrodami dati 
par katru dalībvalsti. Tie norāda, ka dabisko dzīvotņu aizsardzības direktīva daudzās 
dalībvalstīs nav pienācīgi īstenota: 37% nepienācīgās īstenošanas gadījumu ir “dabas” 
jomā.
Problēmas, cita starpā ir saistītas ar 6. pantu: vēl joprojām kavējas atbilstošu pasākumu 
pieņemšana un atbilstošs ietekmes novērtējums šajā jomā. Problēmas ir arī saistībā ar 
12. pantu: nepietiekama sugu aizsardzība. Problēmas ir sastopamas tādās valstīs kā 
Portugāle, Grieķija, Spānija, Francija, Nīderlande, Vācija un Somija. Tāpēc šīs problēmas 
ir būtiskas ne tikai dažās ierobežotās teritorijās.
Tas traucē pabeigt apdraudēto augu un dzīvnieku sugu aizsargājošā tīkla Natura 2000 
izveidi.
Vai tā ir nopietna problēma? Vai to atrisinās tuvākajā laikā? Kādi tam ir iemesli? Vai ir 
pieprasīts veikt korekcijas? Vai dalībvalstīm vienkārši vajadzētu vairāk papūlēties? Kur 
būtu vajadzīgas korekcijas? Kādus pasākumus ES plāno?

DIREKTĪVU ĪSTENOŠANA — ĪPAŠIE GADĪJUMI

10. Dabisko dzīvotņu aizsardzības direktīvas īstenošana Skotijā (John Bowis)

Kādu informāciju Komisija ir saņēmusi par dzīvotņu aizsardzības direktīvas pārkāpumiem 
Skotijā un kas ir paveikts sadarbībā ar Skotijas pārstāvjiem un ministriem, lai sodītu 
vainīgos?

Pirmām kārtām, vai Komisijai ir priekšstats par kaitējumu, kas esot nodarīts Lorn līcim
ĪADT (UK 0030041) un tā klinšainajiem rifiem, ar tērauda bagariem smeļot ķemmes 
gliemenes; arī par kaitējumu cūkdelfīnu populācijai, tāpēc ka varas iestādes nepapūlējās 
piešķirt viņiem neko vairāk kā D kategorijas statusu?

Vai tā arī zina par kaitējumu, kas esot nodarīts Crenan ezeram ĪADT (UK 0030190) un tā 
rifiem, kurus apdzīvo reti, Eiropā unikāli serpulidu dzimtas daudzsaru tārpi, un šo sugu arī 
apdraud bagaru izmantošana ķemmes gliemeņu iegūšanai? 

Vai tā arī zina par roņu šaušanu Lismore salā ĪADT (UK 0030182) gan 2000. gada roņu 
aizsardzības rīkojuma darbības laikā, gan pēc tā darbības beigām?

Vai tā ir informēta par iespēju, ka Treshnish salās, kur atrodas īpaši nozīmīgas rifu 
dzīvotnes un pelēko roņu un cūkdelfīnu populācijas, varētu ierīkot zivju audzētavas?

11. Putnu direktīvas īstenošana Maltā (Dorette Corbey)

Vairāki deputāti ir uzdevuši jautājumus par putnu direktīvas īstenošanu Maltā. Komisija
savā atbildē ir uzsvērusi, ka pavasara medību aizliegumam nevar būt nekādi izņēmumi.
Kādā veidā Komisija pārliecinās Maltas valdību, ka tiešām nekādi izņēmumi nav 
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iespējami? Komisija apstiprina, ka zina par ieilgušo malumedniecības problēmu. Kādi vēl 
pierādījumi ir nepieciešami un kā Komisija plāno tos apkopot un kādus pasākumus tā ir 
paredzējusi, lai nodrošinātu putnu direktīvas ievērošanu?


