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EUROOPA KESKKONNAÕIGUSE RAKENDAMINE

KESKKONNAKOMISJONI 3. MAI 2006. AASTA KOOSOLEK

ÜLDKÜSIMUSED

1. Kaebuste mitteregistreerimine (Satu Hassi)

Oma hiljutises uuringus, mis käsitleb ühenduse keskkonnaõiguse rakendamist ja 
jõustamist 2004. aastal,1 osutab Euroopa Komisjon muu hulgas kaebuste arvu 
kahanemisele kui tõendile ELi keskkonnaalaste õigusaktide paremast rakendamisest. 
Siiski tuntakse tõsist muret selle üle, et kaebuste arvu vähenemine võib olla vähemalt 
osaliselt tingitud ka muutusest kaebuste registreerimise poliitikas ja mitte komisjoni 
kindlaksmääratud poliitikas.

Euroopa Komisjoni teatises suhete kohta kaebuse esitajaga seoses kehtestatakse 
ühenduse õiguse rikkumistega muu hulgas haldusmeetmed, mida komisjon lubab 
kaebuste käsitlemisel järgida.2 Selle järgi registreerib komisjon igasuguse kirjavahetuse, 
mis läbib tõenäoliselt uurimise, samuti on selles selged kriteeriumid sellise 
kirjavahetuse kohta, mida ei uurita.

Õiguskomisjoni 23. veebruari 2006. aasta avalikul arutelul ütles Euroopa Komisjoni uus 
peasekretär ja keskkonna peadirektoraadi endine peadirektor Catherine Day, et mitte 
kõiki komisjonile saadetavaid kaebusi sisaldavaid kirju ei registreerita ametlike 
kaebustena. Tema sõnul “märgitakse mõningates kaebustes ära probleeme, millele saab 
vastata või mida saab lahendada kiiremini ja vahetumalt asjaomase probleemiga seotud 
asutus.” Ta jätkas, öeldes, et “meil on vaja jätkata nende kaebuste registreerimist ja 
nende kaebustega tegelemist, mis osutavad ühenduse õiguse reaalsetele ja uutele
rikkumistele.” Näib, et komisjon kohaldab uusi ja piiravamaid sätteid, mis on vastuolus 
komisjoni kindlaksmääratud poliitikaga.

Kui palju kaebusi on komisjon alates 2002. aastast registreerimata jätnud ja millised 
olid selle aluseks olnud konkreetsed kriteeriumid? Kui palju kaebusi on jäetud 
registreerimata kriteeriumite alusel, mis jäävad väljapoole komisjoni kindlaksmääratud 
haldusmenetlust? Millise tagatise saab komisjon parlamendile selle kohta anda, et 
komisjon järgib suhetes kaebuste esitajatega täielikult oma 2002. aasta teatises 
kehtestatud korda?

HORISONTAALSED KÜSIMUSED

2. Menetlused sanktsioonide jaoks jäätmeid käsitlevate õigusaktide vallas (Jillian 
Evans)

  
1 SEC (2005) 1055
2 KOM(2003) 141 lõplik
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Oma hiljutises uuringus ühenduse keskkonnaõiguse rakendamise ja jõustamise kohta 
2004. aastal1 loetleb komisjon kohtuotsused keskkonnaõiguse valdkonnas.

2004. aastal mõistis Euroopa Kohus Ühendkuningriigi hukka seetõttu, et 
Ühendkuningriigi siseriiklikud õigusaktid ei vastanud jäätmete raamdirektiivile;2

samuti mõisteti hukka mitu liikmesriiki suutmatuse pärast täita jäätmete 1975. aasta 
raamdirektiivis sätestatud nõudeid (Itaalia, Hispaania, Kreeka).3 2005. aasta aprillis 
mõistis Euroopa Kohus hukka Iirimaa selle eest, et jäätmete raamdirektiivi4 sätteid ei 
võetud regulaarselt arvesse. 2005. aasta oktoobris tauniti Kreekat selle eest, et 
jäätmeid käsitlevat raamdirektiivi ei järgitud 1125 kontrollimata kohal.5

Teisisõnu kõrvaldatakse neis riikides jäätmeid selliselt, et see seab ohtu inimeste 
tervise ja keskkonna, rikkudes aastakümneid ja vahel sadades erinevates kohtades 
kõige põhilisemaid õigusnorme, mis pärinevad 1975. aastast.

Üks kontrollimata prügila Kreekas suleti alles pärast seda, kui kohus määras Kreeka 
suhtes trahvi.6 Siiski on Kreekas rohkem kui 1000 sarnast juhtumit, möönab Kreeka 
valitsus. Kuid Kreeka ei kavatse nendes kohtades ebaseaduslikku jäätmete 
kõrvaldamist peatada enne 2008. aastat.7

Millal alustab komisjon artiklist 228 tulenevat menetlust Kreeka vastu jäätmete 
raamdirektiivi jätkuva mittetäitmise tõttu? Kas komisjon algatab artikli 228 kohased 
menetlused asjaomaste liikmesriikide suhtes kõikides eespool loetletud kohtuasjades 
ja kui jah, siis kas komisjon saaks täpsustada, millal menetlus igal konkreetsel juhul 
algatatakse? Kui ei, siis millisel juhul ja mis kaalutlustel menetlust ei algatata?

3. Ohtlikud jäätmed – hambaravi amalgaami jäätmete (elavhõbe) käitlemine 
(Marios Matsakis)

Hambaravi amalgaami peetakse märkimisväärseks allikaks, kust eraldub elavhõbedat, 
sealhulgas hambakirurgia ja tuhastamise kaudu. Hambaravi amalgaami jäätmeid 
sisaldavat elavhõbedat peetakse ohtlikuks jäätmeks ning seda käsitletakse ühenduse 
jäätmeid käsitlevates õigusaktides.8

Milliseid meetmeid on komisjon võtnud Euroopa Liidu elavhõbedat käsitleva 
strateegia 4. meetme osas, mis käsitleb hambaravi amalgaamijäätmete töötlemise 
ühenduse nõuete liikmesriikidepoolse rakendamise läbivaatamist? Kas komisjon võtab 

  
1 SEC (2005) 1055
2 Kohtuasi C-60/03
3 Itaalia: kohtuasjad C-375/02, C-383/02, C-516/03 ja C-447/03; Hispaania: kohtuasjad C-398/02 ja C-446/01; 

Kreeka: kohtuasi C-420/02
4 Kohtuasi C-494/01
5 Kohtuasi C-502/03
6 Kohtuasi 387/97
7 Kohtuasi C-502/03, lõige 8

8 Komisjoni 3. mai 2000. aasta otsus (2000/532/EÜ), millega asendatakse otsus 94/3/EC, millega kehtestatakse 
kooskõlas jäätmeid käsitleva direktiivi 75/442 artikli 1 punktiga a loetelu ohtlikest jäätmetest kooskõlas nõukogu 
ohtlikke jäätmeid käsitleva direktiivi 91/689EEC artikli 1 lõikega 4, ELT L226/3, 6.9.2000 (muudetud kujul).
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nõuetekohase rakendamise tagamiseks lisameetmed?

4. Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiiv (Chris Davies)

Milliseid täitemeetmeid võtab komisjon Ühendkuningriigi suhtes selle eest, et 
Ühendkuningriik ei suuda rakendada elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid 
käsitlevat direktiivi; millise selgituse on Ühendkuningriigi valitsus andnud selle 
suutmatuse kohta ja millised teised liikmesriigid on sarnases olukorras?

5. Linnudirektiiv – linnukaitsealade määramine linnudirektiivi alusel (Marie Anne 
Isler Beguin)

Milline on komisjoni hinnang selle kohta, kuidas on linnukaitsealasid määratud 
kümnes uues liikmesiriigis kaks aastat pärast nende liitumist? Kui võrrelda 
linnukaitsealade määramist kümnes uues liikmesriigis 15-liikmelise Euroopa Liiduga, 
siis milline on üldine pilt – millistes riikides on edusammud kõige väiksemad ja 
millistes kõige suuremad, ning mida kavatseb komisjon teha selleks, et saavutada 
linnukaitsealade täielik kindlaksmääramine terves Euroopa Liidus 27 aastat pärast 
linnudirektiivi vastuvõtmist?

6. Nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning 
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (Horst Schnellhardt)

Mõnda aega on valitsusvälised organisatsioonid teavitanud Euroopa Komisjoni aladest 
ilma selles osas liidumaadega nõu pidamata. Piirkondlikud seadusandjad peavad 
esitama põhjendused selle kohta, miks asjaomaseid alasid ei tuleks lisada elupaikade 
direktiivi loeteludesse. See suurendab bürokraatiat ja muudab liidumaades raskeks 
asjakohaste loetelude õigeaegse koostamise.
1. Mil määral võtab komisjon neid mitteametlikke loetelusid oma töös arvesse?
2. Kas valitsusväliste organisatsioonide poolne teavitamine on olulisem valitsuste 

seisukohtadest?

Juba praegu esinevad olulised erinevused selles, kuidas direktiivi ühes või teises 
Saksamaa liidumaas rakendatakse.
3. Mil määral omab Euroopa Komisjon ülevaadet direktiivi rakendamise edusammudest 
kõigis 25 liikmesriigis ja milliseid meetmeid kavatseb komisjon võtta selleks, et 
lahendada laialt levinud erinevused?

Kaitstutena liigitatud aladel esineb meie projektide elluviimisel suuri probleeme. Juhul 
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kui Euroopa Kohtu arvates on mõjude hindamise ülesanne kinnitada majanduslikke ja 
sotsiaalseid huve, on selliste projektide täideviimisel esinevad takistused liiga suured.
Milline mõju on hiljutistel Euroopa Kohtu otsustel (10. jaanuari 2006. aasta kohtuotsus, 
kohtuasi C-98/03) mõju hindamisele ja mil määral on võimalik võtta arvesse muid 
kaalutlusi kui looduskaitsega seotud kaalutlused?

7. Õhu kvaliteedi direktiivid (Gyula Hegyi)

Nõukogu direktiiv1 välisõhu kvaliteedi hindamise ja juhtimise kohta käsitleb 
saasteaineid ja teiste inimeste tervise jaoks ohtlikuks peetavate tahkete osakeste (PM 
10) piirtasemeid välisõhus. Nimetatud direktiivi tütardirektiiviga2 kehtestatakse 
piirtasemed PM 10 jaoks, mis tuleb järk-järgult saavutada, ja sellega kohustatakse 
liikmesriike võtma kõik vajalikud meetmed piirtasemete järgimise tagamiseks. 
Hiljutised aruanded näitavad siiski, et PM 10 kontsentratsioon ületab erinevates 
liikmesriikides endiselt piirtaseme.

Kas komisjon kavatseb kehtestada meetmed, et aidata liikmesriikidel täita PM 10-ga 
seotud sätteid, näiteks algatades direktiivi asendamise määrusega, millega laiendatakse 
komisjoni teatist õiguskeskkonna lihtsustamise strateegia kohta3 keskkonnaga seotud 
küsimustele, selle asemel et kehtestada menetlus Euroopa Ühenduse asutamislepingu 
artikli 228 alusel?

DIREKTIIVIDE RAKENDAMINE – ERIJUHUD

8. Õhu kvaliteedi direktiivide rakendamine Kreekas (Dimitris Papadimoulis)

Kreeka poolt õhu kvaliteeti käsitlevates õigusaktides sätestatud aruandluskohustusega 
kooskõlas esitatud kõige värskemate andmete kohaselt (2003) ületasid 
lämmastikdioksiidi ja tahkete osakeste (PM 10) tasemed nõukogu direktiivis 
1999/30/EÜ kehtestatud piirtaseme ja lubatud kõikumise.

2004. aasta aprillis algatas komisjon Kreeka suhtes rikkumisest tuleneva menetluse, 
sest Kreeka ei suutnud täita endale direktiividega 96/62/EÜ ja 99/30/EÜ pandud 
kohustusi.
Kas komisjon saaks teavitada meid rikkumismenetluse hetkeseisust? Milliseid 
meetmeid on Kreeka nimetatud direktiivide täitmiseks võtnud? Millised on NO2 ja PM 
10 tasemed Attikis, Thessalonikis ja Patras?
Kas Kreeka on edastanud komisjonile mingid plaanid või programmid õhukvaliteeti 
käsitlevates ühenduse õigusaktides ettenähtud piirtasemete saavutamiseks?

9. Suplusvee direktiiv – komisjon tühistas Hispaania suhtes kehtestatud trahvi
(Caroline Lucas)

  
1 Nõukogu 1996. aasta septembri direktiiv 96/62/EÜ välisõhu kvaliteedi hindamise ja juhtimise kohta, EÜT L 

296, 21/11/1996, lk 55
2 Nõukogu 22. aprilli 1999. aasta direktiiv 1999/30/EÜ vääveldioksiidi, lämmastikdioksiidi ning 

lämmastikoksiidide, tahkete osakeste ja plii piirtasemete kohta välisõhus, EÜT L 163, 29/06/1999, lk 41
3 Teatis ühenduse Lissaboni kava rakendamise kohta: õiguskeskkonna lihtsustamise strateegia, KOM(2005)535 

lõplik
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1998. aastal leidis Euroopa Kohus Hispaania olevat süüdi suplusvee kvaliteeti käsitlevas 
direktiivis kehtestatud suplusvee kvaliteedistandardite rikkumises sisemaal asuvates 
ujumiskohtades (rikkumisest tulenev menetlus algatati 1998. aastal1). Kui Hispaania ei 
suutnud neid ujumiskohti ELi standarditega vastavusse viia, pöördus komisjon uuesti 
Euroopa Kohtu poole ning saavutas 2003. aasta novembris teise kohtuotsuse kehtestada 
Hispaania suhtes trahv selle eest, et ta ei suutnud pöörata tähelepanu kohtu esimesele 
otsusele.2

Kohus otsustas, et trahvi nõutakse sisse iga 1% kohta Hispaania sisemaa ujumiskohtadest, 
mis ei vasta direktiivis kehtestatud nõuetele. Trahvi tuleks kohaldada alates 2004. aasta 
suplushooajast, kuni ajani, mil Hispaania kohtuotsust täidab.
2005. aasta detsembris otsustas Euroopa Komisjon Hispaaniale trahvi mitte määrata. 
Hispaania ei olnud aga 2004. aastal veel täielikult nõuetega kooskõlas. Väidetavalt täitis 
ta 94,7% nõuetest, kuid see oli saavutatud ainult seeläbi, et 132 problemaatilist 
siseveekogu 302-st (= 44%) oli direktiivi reguleerimisalast kõrvaldatud või loetelust välja 
jäetud, selle asemel et võtta vajalikud meetmed nende veekogude puhastamiseks. Selline 
tegevus ei ole suplusvee direktiiviga kooskõlas. Lisaks sellele on see vastuolus Euroopa 
Ühenduse asutamislepinguga, mis kohustab kõiki liikmesriike võtma kõik vajalikud 
meetmed selleks, et tagada endale pandud kohustuste täitmine ja hoiduda kõikidest 
meetmetest, mis võivad seada ohtu asutamislepinguga kehtestatud eesmärkide täitmise.

Komisjon õigustas oma otsust, öeldes, et “teatud juhtudel võib liikmesriiki pidada 
supluskohtade direktiivis kehtestatud nõudeid järginuks, kui vähemalt 95% selle 
tunnustatud ujumiskohtadest vastavad nimetatud direktiivis kehtestatud 
kvaliteedistandarditele”.

Miks premeerib komisjon omal äranägemisel Hispaaniat nii heldelt selle eest, et 
Hispaania võttis suure osa ujumiskohtadest õigusvastaselt loetelust välja? Mis on selle 
kaalutluse õigluslik alus, eriti Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklit 10 silmas 
pidades? Kas komisjon ei leia, et salliv suhtumine Hispaania õigusvastase käitumise 
osas naeruvääristab artikli 228 kohast menetlust? Millal võtab komisjon õiguslikke 
meetmeid Hispaania suhtes selle eest, et Hispaania võttis loetelust välja paljud sisemaa 
ujumiskohad?

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 
terasvõrkudega nagu ka hariliku pringli populatsioonile ametivõimude suutmatuse tõttu 
anda neile kõrgem 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?

Kas komisjon on teadlik hüljeste laskmisest Lismore'i saare looduskaitseala (UK 
  

1 Kohtuasi C-92/96
2 Kohtuasi C-278/01
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0030182) ümbruses 2000. aasta hüljeste kaitsmise korra kehtivusajal ja pärast seda?

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

11. Asulareovee puhastamist käsitleva direktiivi 91/271/EÜ rakendamine (Bart Staes)

2004. aasta suvel selgus, et Belgia ei ole suutnud täita direktiivi 91/271/EÜ asulareovee 
puhastamise kohta. Flaami valitsus teatas seejärel, et ta tegeleb poliitikas esinevate 
puuduste kõrvaldamisega. Flaami Keskkonnaameti (VMM) veekvaliteeti käsitlevate 
aastaaruannete kohaselt on veekvaliteedi parandamine hoolimata suurtest 
investeeringutest pinnavette lastavate otseheitmete vältimiseks siiski soiku jäänud. 
Põhiprobleem on see, et sademete korral voolab liiga palju töötlemata vett pinnavette. 
Samuti osutavad Flaami Keskkonnaameti aruanded sellele, et viimastel aastatel ei ole 
töödeldud jäätmete koormus suurenenud. Milline on komisjoni hinnang Flandria (ja 
Belgia) poolt tehtud edusammudele reovee puhastamist käsitleva direktiivi osas ning 
kas direktiivi täitmiseks on loodud sobiv infrastruktuur, isegi kui nüüd on selge, et see 
infrastruktuur ei toimi?

12. Nitraatide direktiivi ja üldsuse osaluse direktiivi rakendamine (Bart Staes)

Nitraate käsitleva direktiivi 91/676/EÜ artikliga 5 nähakse ette, et liikmesriigid peavad 
koostama tegevuskavad alade jaoks, mille nad on liigitanud tundlikeks. Üldsuse osalust 
käsitleva direktiivi artiklite 2 ja 3 ning lisa I c kohaselt peavad liikmesriigid tagama, et 
üldsusele antakse aegsasti ja tõhusaid võimalusi osaleda kavade või programmide, 
sealhulgas nende, mis on seotud nitraate käsitleva direktiiviga, koostamisel ja 
parandamisel või uuel läbivaatamisel. Praegu Euroopa Komisjoni poolt kaalumisel 
olevate muudetud tegevuskavade koostamisel ei peetud siiski mittemingisugust 
nõupidamist ning seega puudusid igasugused võimalused märkuste esitamiseks. Kas 
komisjon leiab, et Flandria on selles osas üldsuse osalust käsitlevat direktiivi 
nõuetekohaselt rakendanud?

13. Kaevandusjäätmete direktiiv (Slovakia) (Gyula Hegyi)

Kanadas asutatud Tournigan Gold Corporation kavatseb avada kulla- ja 
hõbedakaevanduse Körmöcbányas (Kremnica, Slovakkia). Sellise tegevuse jaoks loa 
andmise kord on praegu kaalumisel ning peagi korraldatakse keskkonnamõju 
hindamine. Millised on võimalused selleks, et tagada kavandatud kaevanduse vastavus 
uuele kaevandusjäätmete direktiivile, mille avaldamine Euroopa Liidu Teatajas on 
pooleli.

14. Euroopa Liidu metsandusega seotud õigusaktide rakendamine Rumeenias (Péter 
Olajos)

Jätkuvalt teatatakse ulatuslikust ebaseaduslikust metsaraiest ning väidetavalt on sellise 
tegevuse peatamiseks efektiivsete meetmete võtmist takistanud korruptsioon. Lisaks 
otsestele mõjudele Rumeenia metsadele ja elupaikadele, kannatavad naabruses asuvad 
liikmesriigid, näiteks Ungari, mis asuvad nendest lageraiutud aladest allavoolu, nüüd 
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suurema vee sissevoolu käes. Seda põhjustab Tisza jõkke ja teistesse jõgedesse sisenev 
liigvesi, mille muidu oleksid sisse imanud metsad.

Kuna Rumeenia oleks juba läbirääkijariigina pidanud võtma meetmed Euroopa Liidu 
keskkonnakaitsealaste õigusaktide rakendamiseks (eriti metsandusega seotud õigusaktide 
jõustamiseks), siis milliseid meetmeid kavatseb komisjon nüüd võtta selleks, et selline 
kahjulik ebaseaduslik tegevus peatataks enne, kui metsaraie tagajärjed muutuvad 
pöördumatuks?


