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EUROPOS APLINKOS TEISĖS ĮGYVENDINIMAS

APLINKOS, VISUOMENĖS SVEIKATOS IR MAISTO SAUGOS KOMITETO
2006 M. GEGUŽĖS 3 D. POSĖDIS

BENDRIEJI KLAUSIMAI

1. Skundų neregistravimas (Satu Hassi)

Savo naujausioje 2004 m.1 Bendrijos aplinkos įstatymų įgyvendinimo ir vykdymo tyrimo 
ataskaitoje Komisija inter alia atkreipia dėmesį į mažėjantį skundų skaičių kaip į ES 
aplinkos įstatymų įgyvendinimo pagerėjimo įrodymą. Tačiau yra rimtų nuogąstavimų, kad 
skundų gali būti sumažėję, bent jau iš dalies, ir dėl to, kad pakito Komisijos skundų 
registravimo politika, nors tai prieštarauja jos išdėstytai politikai.

Europos Komisijos komunikate dėl požiūrio į skundo dėl Bendrijos teisės pažeidimų 
pateikėją inter alia nustatomos administracinės priemonės, kurių Komisija įsipareigoja 
laikytis tvarkydama skundus2. Atitinkamai Komisija registruoja bet kokius laiškus, kuriuos 
reikėtų ištirti, remdamasi aiškiais kriterijais, pagal kuriuos atskiriami netirtini laiškai. 

2006 m. vasario 23 d. Komitete vykusio Teisės reikalų komiteto viešojo svarstymo metu 
Catherina Day, naujoji Komisijos generalinė sekretorė ir buvusioji Aplinkos generalinio 
direktorato generalinė direktorė, teigė, kad ne kiekvienas  skundą reiškiantis laiškas, 
atsiųstas Komisijai, įregistruojamas kaip oficialus skundas. Ji teigė, kad kai kurie skundai 
parodo sunkumus, į kuriuos galima reaguoti arba kuriuos galima nugalėti greičiau ir 
tiesiogiai ir tai gali padaryti tiesiogiai atsakinga valdžios institucija. Be to ji teigė, kad 
reikia ir toliau registruoti skundus, nurodančius tikrus, naujus Bendrijos įstatymų 
pažeidimus ir paskesnius šių skundų tyrimus. Atrodo, kad Komisija taiko naujus ir 
griežtesnius kriterijus, prieštaraujančius jos išdėstytai politikai. 

Kiek skundų, skaičiuojant nuo 2002 m., Komisija neįregistravo ir kur konkretūs 
neregistravimo kriterijai? Kiek skundų nebuvo įregistruota remiantis kriterijais, 
nesusijusiais su išdėstyta administracine skundų nagrinėjimo tvarka?  Kokias garantijas  
Komisija gali pateikti Parlamentui siekdama įrodyti, kad ji visiškai laikosi požiūrio į 
skundų pateikėjus, nustatyto savo 2002 m. Komunikate?

HORIZONTALIEJI KLAUSIMAI

2. Atliekų srities teisės sankcijų taikymo tvarka (Jillian Evans)

  
1 SEC (2005)1055.
2 KOM (2002)0141, galutinis.
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Savo naujausioje 2004 m.1 Bendrijos aplinkos įstatymo įgyvendinimo ir vykdymo tyrimo 
ataskaitoje Komisija išvardija teismo sprendimus, priimtus aplinkos teisės klausimais. 

2004 m. Teisingumo Teismas pripažino, kad JK įstatymai neatitinka pagrindų direktyvos 
dėl atliekų2 ir kad kelios valstybės narės (Italija, Ispanija, Graikija)3 nesilaiko pagrindų 
direktyvos dėl atliekų reikalavimų nuo 1975 m. 2005 m. balandį teismas nuteisė Airiją už 
tai, kad ji sistemingai nepaiso pagrindų direktyvos dėl atliekų nuostatų4.  2005 m. spalį 
teismas nuteisė Graikiją už tai, kad 1125 jos nekontroliuojamose aikštelėse nesilaikoma 
pagrindų direktyvos dėl atliekų reikalavimų5.

Kitaip tariant, šiose šalyse atliekos tvarkomos taip, kad kyla pavojus žmonių sveikatai ir 
aplinkai, dažnai jos taip tvarkomos dešimtmečiais  ir kartais daugelyje skirtingų vietų, 
pažeidžiant pačias pagrindines teisines nuostatas nuo 1975 m.

Speciali nekontroliuojama atliekų užkasimo aikštelė Graikijoje buvo uždaryta tik tada, 
kai teismas skyrė Graikijai baudą6. Tačiau Graikijos vyriausybė pripažįsta, kad 
įregistruota daugiau kaip 1000 panašių bylų. Ir Graikija neketina sustabdyti neteisėto 
atliekų tvarkymo šiose aikštelėse iki 2008 m7.

Kada Komisija pradės prieš Graikiją teismo procesus pagal EB sutarties 228 straipsnį dėl 
to, kad ši šalis nuolat nesilaiko pagrindų direktyvos dėl atliekų nuostatų?  Ar Komisija 
imsis EB sutarties 228 straipsnyje nurodytų procesinių veiksmų prieš valstybes nares, 
susijusias su visomis išvardytomis bylomis, ir jei taip, ar ji galėtų nurodyti, kada ir kurių 
bylų imsis?  Jei Komisija nesiims 228 straipsnyje nurodytų procesinių veiksmų, tai 
kuriose bylose ir dėl kokios priežasties?

3. Pavojingos atliekos. Dantų amalgamos atliekų (gyvsidabrio) tvarkymas (Marios 
Matsakis)

Nustatyta, kad dantų amalgama yra svarbus gyvsidabrio išsiskyrimo šaltinis, įskaitant 
gyvsidabrį, išsiskiriantį chirurginių dantų operacijų ir kremacijos metu. Gyvsidabrio 
turinčios dantų amalgamos atliekos pripažintos pavojingomis ir jų tvarkymą reguliuoja 
Bendrijos atliekų įstatymai8. 

Kokių priemonių ėmėsi Komisija, laikydamasi ES strategijos, susijusios su gyvsidabriu, 4 
veiksmo, siekdama patikrinti, kaip valstybės narės įgyvendina Bendrijos reikalavimus, 

  
1 SEC (2005)1055.
2 Byla C–60/03
3 Italija: bylos C–375/02, C–383/02, C–516/03 ir C–447/03; Ispanija: bylos C–398/02 ir C–446/01; Graikija: byla 

C–420/02.
4 Byla C–494/01.
5 Byla C–502/03.
6 Byla 387/97.
7 Bylos C–502/03 8 dalis.
8 2000 m. gegužės 3 d. Komisijos sprendimas (2000/532/EB), pakeičiantis Sprendimą 94/3/EB, kuriuo 
pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a punktą sudaromas atliekų sąrašas ir pagal 
Tarybos sprendimą 94/904/EB, kuriuo pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų 1 
straipsnio 4 dalį sudaromas pavojingų atliekų sąrašas, OL L 226/3, 2000 9 6 (su pakeitimais).
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susijusius su dantų amalgamos atliekų tvarkymu? Ar Komisija imsis tolesnių priemonių, 
siekdama užtikrinti, kad šie reikalavimai būtų taikomi teisingai? 

4. Direktyva dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (angl. WEEE) (Chris Davies)

Kokių vertimo vykdyti veiksmų Komisija imasi prieš Jungtinę Karalystę už tai, kad ji 
neįgyvendina WEEE direktyvos, kokius pasiaiškinimus dėl to pateikė JK vyriausybė ir 
kurios dar valstybės narės yra panašioje padėtyje?

5. Paukščių direktyva. Specialių saugomų zonų nurodymas remiantis paukščių 
direktyva (Marie Anne Isler Beguin)

Praėjus dvejiems metams nuo įstojimo, kaip Komisija vertina tai, kaip naujosiose 
valstybėse narėse kuriamos specialios saugomos zonos (SSZ)?  Lyginat SSZ kūrimą 
naujosiose valstybėse narėse ir ES15, koks yra bendras vaizdas, kurios šalys padarė 
mažiausią ir didžiausią pažangą ir ką Komisija darys, kad visoje ES būtų iki galo 
nustatytos SSZ, praėjus septyneriems metams po paukščių direktyvos priėmimo?

6. 1992 m. gegužės 1d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės 
faunos bei floros apsaugos (Horst Schnellhardt)

Kurį laiką nevyriausybinės organizacijos nurodydavo ES Komisijai zonas nepasitarusios su 
Länder. Regionų įstatymų leidžiamosios valdžios institucijos turėdavo nurodyti priežastis, 
kodėl rūpimos zonos neturėtų būti įtrauktos į Buveinių direktyvos sąrašą. Tai sudarydavo 
papildomų administracinių kliūčių ir dėl to buvo sunku laiku sudaryti Länder tinkamus 
sąrašus.

1. Kiek Komisija, dirbdama savo darbą, atsižvelgia į šiuos neoficialius sąrašus?
2. Ar nevyriausybinių organizacijų pranešimai svarbesni už vyriausybių nuomones?

Jau yra dideli skirtumai to, kaip ši direktyva įgyvendinama skirtingose Vokietijos žemėse.

3. Kiek  Komisija yra patikrinusi pažangą, kurią padarė visos 25 valstybės narės 
įgyvendindamos šią direktyvą ir kokių veiksmų Komisija numato imtis, kad panaikintų 
plačiai pripažintus skirtumus?

Kyla didelių problemų vykdant projektus zonose, kurios pažymėtos kaip saugomos. Jei, 
Europos Teisingumo Teismo nuomone, keliamas uždavinys įvertinti poveikį, kad galima 
būtų pagrįsti ekonominę ir socialinę naudą, kliūtys, kylančios vykdant tokius projektus, yra 
pernelyg didelės.
Kokią įtaką poveikio vertinimui padarė pastarieji Europos Teisingumo teismo 
nuosprendžiai (2006 m. sausio 10 d. nuosprendis byloje C–98/03) ir kiek apskritai galima 
atsižvelgti į kitus nei gamtos saugojimas sumetimus?
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7. Oro kokybės direktyvos (Gyula Hegyi)

Tarybos direktyvoje dėl aplinkos oro kokybės  vertinimo ir valdymo1 aptariama teršalai ir 
jų kiekio aplinkos ore ribinės vertės, be kita ko aptariant ir kietųjų dalelių  (PM 10), 
kurios laikomos taip pat pavojingomis žmogaus sveikatai, masę. Pirmojoje iš šios 
direktyvos kilusioje dukterinėje direktyvoje2 nustatomos PM 10 masės aplinkos ore 
ribinės vertės, kurių reikia laipsniškai siekti, ir todėl valstybės narės įpareigotos imtis 
visų reikiamų priemonių, kad būtų laikomasi šių verčių. Tačiau naujausios ataskaitos 
parodė, kad PM 10 koncentracija skirtingose valstybėse narėse nuolat viršija ribines 
vertes.

Ar Komisija ketina įdiegti priemones, padėsiančias valstybėms narėms laikytis nuostatų 
dėl PM 10, pavyzdžiui, pradėdama šios direktyvos pakeitimą reglamentu, kuriuo 
Komisijos komunikato dėl reglamentavimo aplinkos supaprastinimo strategijos3 taikymo 
sritis išplečiama, pradėjus taikyti šią strategiją ir su aplinka susijusiems klausimams 
spręsti, vietoj priemonių pagal EB sutarties 226 straipsnį?

DIREKTYVŲ ĮGYVENDINIMAS. ATSKIROS BYLOS

8. Oro kokybės direktyvų įgyvendinimas Graikijoje (Dimitris Papadimoulis)

Remiantis naujausia informacija (2003), kurią suteikė Graikija, vykdydama ataskaitų 
teikimo įsipareigojimą pagal oro kokybės įstatymus, azoto dioksido ir kietųjų dalelių (PM 
10)  koncentracija viršijo ribines vertes ir leistiną nuokrypį, nustatytus Tarybos 
direktyvoje 1999/30/EB.

2004 m. Balandį Komisija pradėjo teismo procesą dėl nusižengimo įstatymams prieš 
Graikiją, nes ji nevykdė savo įsipareigojimų pagal Direktyvas  96/62/EB ir 99/30/EB.
Ar Komisija galėtų suteikti informacijos apie dabartinį šio teisminio proceso etapą?
Kokių priemonių ėmėsi Graikija, siekdama vykdyti minėtas direktyvas? Kokia NO2 ir 
PM 10 koncentracija Atikoje, Salonikuose ir Patroje?
Ar Graikija pateikė Komisijai planus arba programas to, kaip bus pasiekta ribinių verčių, 
kurių reikalaujama pagal Bendrijos oro kokybės įstatymus?

9. Maudyklų vandens direktyva. Komisija atsisakė reikalauti baudos iš Ispanijos
(Caroline Lucas)

1998 m. Europos Teisingumo Teismas nustatė, kad Ispanija kalta, nes pažeidė vidaus 
paplūdimių vandens kokybės standartus, nustatytus maudyklų vandens direktyvoje (teismo 
procesas dėl pažeidimo pradėtas 1988 m.)4. Kai Ispanija nesiėmė veiksmų, kuriais siekiama, 
kad šie vandenys atitiktų ES standartus, Komisija vėl padavė Ispaniją į teismą  ir pasiekė to, 

  
1 1996 m. rugsėjo tarybos direktyva 96/62/EB dėl aplinkos oro vertinimo ir valdymo, OL L 296, 1996 11 21, p. 55.
2 1999 m. balandžio 22 d. Tarybos direktyva 1999/30/EB dėl sieros dioksido, azoto dioksido, azoto oksidų, kietųjų 

dalelių ir švino ribinių verčių aplinkos ore, OL L 163, 1999 6 29, p. 41.
3 Komisijoa Komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonominių ir socialinių reikalų komitetui ir 

Regionų komitetui. Įgyvendinant Bendrijos Lisabonos programą: Reglamentavimo aplinkos supaprastinimo 
strategija, KOM (2005)535, galutinis.

4 Byla C–92/96.
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kad Ispanija buvo antrą kartą pripažinta kalta 2003 m. lapkritį ir jai buvo paskirta piniginė 
bauda už tai, kad nepaisė pirmojo nuosprendžio1. 
Teismas nusprendė, kad bauda turi būti mokama kasmet už kiekvieną procentą Ispanijos 
pakrantės maudyklų zonų, neatitinkančių šios direktyvos. Bauda turėtų būti mokama nuo 
2004 m. maudynių sezono ir kol Ispanija įvykdys šio nuosprendžio reikalavimus. 

2005 m. sausį Europos Komisija nusprendė nereikalauti, kad Ispanija mokėtų baudą. Tačiau 
2004 m. Ispanija nevisiškai įvykdė aptariamosios direktyvos reikalavimus. Ji paskelbė, kad 
įvykdyta 94,7 proc. reikalavimų, bet šis rezultatas pasiektas tik pašalinus arba išbraukus iš 
sąrašų 132 iš 302 (44 proc.) problemiškų pakrantės vandenų zonų, kurioms taikoma ši 
direktyva, vietoj to, kad būtų imtasi reikiamų priemonių ir tie vandenys būtų išvalyti. Toks 
elgesys nedera su maudyklų vandens direktyva. Be to, toks elgesys prieštarauja ir Europos 
Bendrijos sutarties 10 straipsnio nuostatoms, kuriomis visos valstybės narės įpareigojamos 
imtis visų reikiamų priemonių ir įvykdyti savo įsipareigojimus, taip pat susilaikyti nuo 
priemonių, kurios galėtų trukdyti pasiekti Sutarties tikslus.
Komisija pagrindė savo sprendimą teiginiu, kad tam tikromis sąlygomis galima laikyti, kad 
valstybė narė laikosi maudyklų vandens direktyvos, jei bent 95 proc. šios valstybės nurodytų 
maudyklų vandenų atitinka direktyvoje nustatytus kokybės standartus. 

Kodėl Komisija taip dosniai ir taktiškai sumokėjo Ispanijai už tai, kad ji neteisėtai išbraukė 
iš sąrašų tiek daug maudyklų? Koks šio taktiškumo teisinis pagrindas, ypač atsižvelgiant į 
EB sutarties 10 straipsnį? Ar Komisija nemano, kad neteisėto Ispanijos elgesio toleravimu 
tyčiojamasi iš Sutarties 228 straipsnyje nurodytų teismo procesų? Kada Komisija imsis 
teisinių veiksmų prieš Ispaniją dėl daugelio pakrančių maudyklų išbraukimo iš sąrašo? 

10. Buveinių direktyvos įgyvendinimas Škotijoje (John Bowis)

Kokius nusiskundimus Komisija gavo dėl prieštaravimų buveinių direktyvai Škotijoje ir 
kokių priemonių ėmėsi, kad šiuos prieštaravimus smulkiai išnagrinėtų su Škotijos vadovu 
ir ministrais?

Ir ypač ar Komisija žino apie žalą, kurią geldeles gaudantys laivai plieninėmis dragomis 
tariamai padarė įlankai Firth of Lorn (ypatingai saugomai teritorijai UK 0030041) ir jos 
uolietiesiems rifams; taip pat apie žalą, padarytą jūros kiaulių populiacijai, nes valdžios 
institucijos nesuteikė šiai rūšiai aukštesnės kaip D kategorijos?

Taip pat ar Komisija žino apie žalą, tariamai padarytą vietovei Loch Creran (ypatingai 
saugoma teritorija UK 0030190) ir jos gyviesiems rifams, sudarytiems iš Serpula 
vermicularis, kurie Europoje yra vieninteliai ir kuriems traukiamos dragos taip pat daro 
žalą? 

Ar ji žino apie ruonių šaudymą prie Lismoro salos (ypatingai saugoma teritorija UK 
0030182) galiojant 2000 m. Ruonių apsaugos įstatymui (angl. Seal Conservation Order) ir 
pasibaigus jo galiojimo laikui?

  
1 Byla C–278/01.
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Be to ar ji žino, kad Trešnišo salų (angl. Treshnish Isles) teritorija, kurioje auga ypatingai 
saugomi rifai ir gyvena pilkųjų ruonių ir jūrų kiaulių populiacijos, paskirta žuvų fermoms 
steigti?

11. Miestų nuotėkų valymo direktyvos 91/271/EB įgyvendinimas (Bart Staes)

2004 m. vasarą nustatyta, kad Belgija nesilaiko Direktyvos 91/271/EB dėl miestų nuotėkų 
valymo. Nuo tada Flamandijos vyriausybė paskelbė, kad ji taiso politikos trūkumus. Tačiau 
remiantis vandens kokybės metinėmis ataskaitomis, kurias skelbia Flamandijos aplinkos 
agentūra (flam. VMM), vandens kokybės gerėjimas Flandrijoje sustojo, nežiūrint į dideles 
investicijas, skirtas užkirsti kelią tiesioginiam teršalų patekimui į paviršinius vandenis. 
Didžiausia problema yra tai, kad lyjant pernelyg daug nevalyto vandens nuteka į paviršinio 
vandens telkinius. VMM ataskaitose taip pat nurodoma, kad nepadidėjo nuotekų, išvalomų 
pastaraisiais metais, kiekis. Kaip Komisija vertina pažangą, kurią padarė Flandrija (ir 
Belgija), vykdydama miestų nuotėkų valymo direktyvą, ir ar sukurta atitinkama 
infrastruktūra, leidžianti įvykdyti minėtąją direktyvą, net jei dabar žinoma, kad tokia 
struktūra neveikia?

12. Nitratų direktyvos ir visuomenės dalyvavimo direktyvos įgyvendinimas (Bart Staes)

Pagal Nitratų direktyvos 91/676/EB 5 straipsnį reikalaujama, kad valstybės narės sudarytų 
veiksmų planus sritims, kurios priskiriamos jautrioms. Pagal visuomenės dalyvavimo 
direktyvos 1 ir 2 straipsnius bei I priedą valstybės narės privalo užtikrinti, kad visuomenei 
iš anksto bus suteiktos labai veiksmingos galimybės dalyvauti ruošiant, keičiant arba iš 
naujo persvarstant planus arba programas, įskaitant ir susijusius su nitratų direktyva. 
Tačiau patikrinti veiksmų planai, kuriuos šiuo metu svarsto Europos Komisija, buvo 
sudaryti niekaip nesitariant su visuomene, todėl nėra galimybių reikši pastabas. Ar 
Komisija mano, kad Flandrija tinkamai įgyvendino visuomenės dalyvavimo direktyvą, 
spręsdama šiuos klausimus?

13. Kasyklų atliekų direktyva (Slovakija) (Gyula Hegyi)

Tournigan Gold korporacija (įsteigta Kanadoje) ketina atidaryti Körmöcbánya 
(Kremnica, Slovakija) aukso ir sidabro kasyklą. Tokios veiklos leidimų suteikimo tvarka 
šiuo metu svarstoma, o greitu laiku bus įvertintas ir poveikis aplinkai. Kokios yra 
galimybės užtikrinti, kad numatytoji kasykla atitiks Kasyklų atliekų direktyvą, kurios 
paskelbimo Oficialiajame leidinyje laukiama?

14. ES miškininkystės įstatymų įgyvendinimas Rumunijoje (Péter Olajos)

Pranešimai apie stambaus masto nelegalią miškų ruošą Rumunijoje gaunami ir toliau ir 
manoma, kad korupcija užkirto kelią veiksmingoms priemonėms, skirtoms sustabdyti šią 
neteisėtą veiklą. Be to, kad Rumunijos miškai ir buveinės patiria tiesiogines pasekmes, 
kaimyninės valstybės narės, pvz., Vengrija, esančios pasroviui nuo iškirstų miškų plotų, 
kenčia dėl padidėjusių potvynių, kuriuos sukelia perviršiniai vandenys, patenkantys į Tisą 
ir kitas upes, o ne susigeriantys miškuose, kaip turėtų būti.
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Kadangi Rumunija jau turėtų būti ėmusis priemonių įgyvendinti ES aplinkos įstatymus (t. y. 
verčiančius vykdyti miškų įstatymą) kaip į ES stojanti šalis, kokių veiksmų Komisija siūlo 
imtis dabar siekiant užtikrinti, kad nurodyta žalinga neteisėta veikla būtų sustabdyta, kol dar 
neteisėtos miškų ruošos pasekmės netapo nepanaikinamomis.


