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IZVAJANJE EVROPSKE OKOLJSKE ZAKONODAJE

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

SPLOŠNA VPRAŠANJA

1. Sorazmerne in odvračilne kazni (Chris Davies)

Ali bo Komisija pripravila in objavila sklop tabel s kaznimi, določenimi v nacionalnih 
zakonih, da bi spodbudila skladnost z vrsto okoljskih direktiv na nacionalni ravni in 
omogočila primerjave med državami članicami?

2. Zadeve, ki jih je Komisija predložila Sodišču Evropskih skupnosti (Frederika 
Brepoels)

Če Komisija meni, da je do kršitev prišlo zaradi neprimernega izvajanja zakonodaje v 
državah članicah, lahko zadevo predloži Sodišču Evropskih skupnosti.
V zvezi s tem sem slišala, da utemeljitve takih predložitev niso dovolj pregledne. To 
povzroča zmedo in negotovost pri odgovornih za izvajanje zakonodaje v državah članicah. 
Izkrivljanje razmer na notranjem trgu je merilo, ki se pogosto uporablja, vendar pa ga je 
težko interpretirati. Zakaj nekatere zadeve niso predložene Sodišču, druge pa? Je Komisija 
določila merila za to? Obstaja problem? Bo Komisija ukrepala v zvezi s tem, na primer 
navedla merila za vsako področje politike?
Glede kršitev obveznosti prenosa je Komisija določila prednostne naloge, zato je v praksi 
bolj jasno, kako stvari delujejo. Se lahko iz tega kaj naučimo?

HORIZONTALNA VPRAŠANJA

3. Vprašanje v zvezi z izvajanjem Direktive 91/676/EGS o varstvu voda pred 
onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Christa Klaß)

„Direktiva o nitratih“ velja od leta 1991 in se je v 15 starih državah članicah začela izvajati 
s skoraj petletno zamudo. V skladu s členom 10 te direktive morajo države članice vsaka 
štiri leta predložiti poročilo, v skladu s členom 11 pa mora nato Komisija na podlagi 
prejetih poročil objaviti zbirno poročilo. Poročilo za tretje obdobje so morale države 
članice predložiti do leta 2004.

1) Je vseh 25 držav članic izpolnilo to obveznost in kdaj lahko pričakujemo poročilo 
Komisije?

2) Katere države so trenutno v postopku za ugotavljanje kršitev in s kakšno utemeljitvijo, 
npr. zaradi neustreznega:
- spremljanja stanja voda,
- določanja ogroženih območij,
- izvajanja pravil dobre kmetijske prakse,
- oblikovanja in/ali izvajanja potrebnih akcijskih programov,
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- izpolnjevanja obveznosti poročanja?

3) Poleg tega se Komisija pritožuje zaradi številnih nepravilnosti, kot so manjkajoči 
podatki o kakovosti vode, nezadovoljivi pregledi na kmetijah in poljih v državah članicah, 
premalo stroga priporočila, ki temeljijo na kmetijskem in ekološkem strokovnem znanju, 
glede uporabe gnojil, in zaradi dejstva, da v nekaterih državah članicah izvajanje pravil 
dobre kmetijske prakse ni obvezno. 
Je bil na teh področjih dosežen napredek?

4) Se Komisija strinja z mnenjem nekaterih držav članic, da se obveznosti iz direktive o 
nitratih in nove direktive o podzemni vodi podvajajo in si hkrati nasprotujejo?

5) Je bil v obdobju poročanja dosežen napredek pri izvajanju direktiv o vodah glede 
usklajevanja merilnih mest, mrež, parametrov in pogostnosti pregledov kakovosti vode, kar 
bi obenem pripomoglo k izvajanju direktive o nitratih?

4. Okvirna direktiva o vodah (Dorette Corbey)

Lahko Komisija zagotovi pregled izvajanja okvirne direktive o vodah v 25 državah 
članicah? 

5. Napredek pri izvajanju okvirne direktive o vodah v državah članicah (Ambroise 
GUELLEC)

1) Je bila okvirna direktiva o vodah prenesena v zakonodajo vseh držav članic? Če ne, kje 
in zakaj ne?

2) Cilj za leto 2015 je, da bi vode bile v dobrem ekološkem stanju. Merila za ocenjevanje 
ekološkega stanja so zelo zapletena in razumljiva le redkim strokovnjakom. Je to skladno s 
ciljem, da bi v proces izvajanja okvirne direktive o vodah vključili javnost? Kako bo 
zagotovljena doslednost definicij dobrega ekološkega stanja, ki jih bodo sprejele 
posamezne države članice? Kako lahko ta ukrep povežemo z izvajanjem drugih glavnih 
politik EU (skupna kmetijska politika, regionalna politika, lizbonska strategija itd.)?

6. Sistem trgovanja z emisijami – nacionalni akcijski načrti (Anders Wijkman)

Zadnji podatki o emisijah toplogrednih plinov v EU kažejo na veliko nevarnost, da Unija 
ne bo mogla izpolniti ciljev iz Kjotskega protokola. Zaradi teh okoliščin je treba analizirati 
razvoj dogodkov v vseh gospodarskih sektorjih. Glede na oceno Komisije o trenutnih 
nacionalnih akcijskih načrtih za obdobje 2005–2007 je pomembno vedeti, v kolikšnem 
obsegu so skupna sredstva, ki jih razporedijo države članice, v skladu z obveznostmi 
posameznih držav članic za omejevanje emisij iz sporazuma o porazdelitvi bremen 
(Odločba 2002/358/ES) in Kjotskega protokola. Bi bila Komisija pripravljena predstaviti 
oceno položaja in o svojih zaključkih obvestiti Parlament? Posebej zanimiva bi bila 
naslednja vprašanja:

So vse države članice v svojih nacionalnih akcijskih načrtih jasno opredelile delež skupnih 
nacionalnih emisij v trgovinskem in netrgovinskem sektorju?
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Katere ukrepe predlaga Komisija v pomoč državam članicam, da bodo izpolnile obveznosti 
glede zmanjševanja ob upoštevanju emisij tako trgovinskega kot netrgovinskega sektorja v 
drugi fazi nacionalnega akcijskega načrta za obdobje 2008–2012, ki bo predvidoma 
dokončan junija naslednje leto?

7. Direktiva o trgovanju z emisijami (Dorette Corbey)

Podjetja se pogosto pritožujejo, da direktiva o trgovanju z emisijami povečuje stroške 
energije, vendar pa je to povsem naravno in je bilo tudi pričakovano. Manj naravno in 
pričakovano pa je, da – glede na iste pritožbe – različno izvajanje direktive v posameznih 
državah članicah stroške poveča do zelo različnih ravni: v nekaterih državah članicah so 
stroški izrazito narasli, v drugih so je bilo povečanje cen le majhno.

Ali Komisija potrjuje opažanja industrije? Je pripravljena sprejeti ukrepe, da bi preprečila 
nelojalno konkurenco? 

8. Izvajanje Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži: splošni sistem 
odlaganja in vračanja steklenic in pločevink za enkratno uporabo (Satu Hassi)

Komisija pripravlja poročilo za Parlament in Svet, ki bi moralo biti končano poleti 2005, o 
izvajanju Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži. V skladu s členom 6 te 
direktive bosta v poročilu obravnavana napredek pri izvajanju direktive in njen vpliv na 
okolje, vključno z oceno možnosti za krepitev preprečevanja in ponovne uporabe 
embalaže, ter na delovanje notranjega trga. V skladu s členom 6 bodo poročilu po potrebi 
priloženi predlogi za revizijo direktive.  

Odpadno embalažo je najlaže omejiti z zmanjšanjem količine embalaže na splošno. Poleg 
preprečevanja je okoljsko najugodnejša rešitev za zmanjševanje odpadkov ponovna 
uporaba oz. ponovno polnjenje embalaže. Čeprav reciklaža ni okolju najprijaznejši način 
ravnanja z odpadno embalažo, je hkrati pomemben del predelave s posebnim namenom 
zmanjšati porabo surovin in energije ter dokončnega odstranjevanja odpadkov.

Katere ukrepe je Komisija sprejela, da bi spodbudila naložbe držav članic, še posebej 
desetih novih držav članic, v sisteme vračanja, zbiranja in predelave? 

Ali namerava Komisija z revizijo direktive določiti obvezujoče temeljne zahteve glede 
meril za ponovno reciklažo embalaže in glede opredelitev materialne reciklaže v nasprotju 
z drugimi vrstami predelave (npr. reciklažo surovin), da bi spodbudila reciklažo? 

Ena od rešitev za povečanje vračanja, predelave materialov in uporabe embalaže in 
odpadne embalaže in za zmanjšanje dokončnega odstranjevanja odpadkov bi bil splošni 
sistem odlaganja in vračanja steklenic in pločevink za enkratno uporabo, ki bi veljal za 
celotno EU. Ali Komisija preučuje možnost oblikovanja tovrstnega splošnega sistema EU?

9. Izvajanje direktive o habitatih (Frederika Brepoels)

Iz delovnega dokumenta služb Komisije o šesti letni raziskavi izvajanja in izpolnjevanja 
okoljske zakonodaje Skupnosti lahko potegnemo številne zanimive zaključke. Rezultati v 
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prilogah so razporejeni po državah članicah in kažejo, da v marsikateri od njih izvajanje 
direktive o habitatih ni ustrezno. 37 % vseh primerov neustreznega izvajanja je s področja 
"narave". 
Težave med drugim obstajajo v zvezi s členom 6: sprejemanje ustreznih ukrepov in 
primerno vrednotenje vplivov za določeno območje sta še vedno v zaostanku. Tudi v zvezi 
s členom 12 so težave, in sicer zaradi neustreznega varstva vrst. Med državami, ki imajo 
težave, so Portugalska, Grčija, Španija, Francija, Nizozemska, Nemčija in Finska. To 
pomeni, da problemi niso omejeni na nekaj regij.
Zaradi tega je ogroženo dokončanje omrežja zaščitenih območij Natura 2000, na katerih so 
zaščitene rastlinske in živalske vrste.
Je problem resen? Se bo pravočasno našla rešitev? Kaj so vzroki? Je treba sprejeti 
popravke? Se bodo morale države članice le bolj potruditi? Kje bodo potrebne spremembe? 
Katere ukrepe načrtuje EU?

IZVAJANJE DIREKTIV - POSEBNI PRIMERI

10. Izvajanje direktive o habitatih na Škotskem (John Bowis)

Katere pritožbe je Komisija dobila glede kršitev direktive o habitatih na Škotskem in 
katere ukrepe je sprejela, da bi jih obravnavala skupaj s škotsko vlado in ministri?

Ali se Komisija zaveda zlasti škode, ki so jo naravovarstvenemu območju Firth of Lorn 
SAC (UK 0030041) in njegovim skalnatim grebenom domnevno naredili ribiči, ki z 
jeklenimi strgačami nabirajo školjke, ter škode, narejene populaciji pristaniških rjavih 
pliskavk, ker jih oblasti uvrščajo le v kategorijo D?

Ali Komisija ve za škodo, ki je bila domnevno narejena jezeru Creran SAC (UK 0030190) 
in njegovim živim grebenom cevkarjev serpula, ki so edinstveni v Evropi in jih prav tako 
ogroža oprema za strganje školjk?

Ali ve za streljanje tjulnjev okoli otoka Lismore SAC (UK 0030182) med in po poteku 
odloka za ohranitev tjulnjev iz leta 2000?

Ali ve, da so bili otoki Treshnish s prednostnimi grebenskimi habitati in populacijami sivih 
tjulnjev in pristaniških rjavih pliskavk opredeljeni kot območje za ustanovitev ribogojnic?

11. Izvajanje direktive o pticah na Malti (Dorette Corbey)

Nekateri poslanci so postavili vprašanje o izvajanju direktive o pticah na Malti. Komisija v 
svojem odgovoru poudarja, da ni izjem pri prepovedi glede pomladanskega lova. Kako bo 
Komisija prepričala malteško vlado, da v resnici ni izjem? Komisija potrjuje, da se zaveda 
trajnega problema nezakonitega lova. Kateri dodatni dokazi so potrebni, kako jih bo 
Komisija zbrala in s katerimi ukrepi bo zagotovila pravilno izvajanje direktive o pticah? 


