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IZVAJANJE EVROPSKE OKOLJSKE ZAKONODAJE

SEJA ODBORA ZA OKOLJE 3. MAJA 2006

SPLOŠNA VPRAŠANJA

1. Nevpisovanje pritožb v register (Satu Hassi)

V zadnji študiji o izvajanju in uveljavljanju okoljske zakonodaje Skupnosti za leto 
20041 Komisija med drugim opozarja na zmanjšanje števila pritožb kot na dokaz 
boljšega izvajanja okoljske zakonodaje EU. Vseeno obstaja resna zaskrbljenost, da se je 
število pritožb vsaj delno zmanjšalo tudi zaradi spremembe politike Komisije v zvezi z 
vpisovanjem pritožb v register, ki je v nasprotju z navedeno politiko.

Sporočilo Evropske komisije o odnosih z pritožnikom v zvezi s kršitvami zakonodaje 
Skupnosti med drugim določa upravne ukrepe, v zvezi s katerimi se Komisija zavezuje, 
da jih bo upoštevala pri obravnavi pritožb2. V skladu s tem Komisija vpiše v register vse 
dopise, ki bodo verjetno predmet preiskave, določena pa so tudi jasna merila za dopise, 
ki ne morejo biti predmet preiskave. 

Na javni obravnavi Odbora za pravne zadeve z dne 23. februarja 2006 je Catherine Day, 
nova generalna sekretarka Komisije in nekdanja generalna direktorica GD za okolje, 
izjavila, da se vsa pritožbena pisma, ki jih prejme Komisija, ne vpišejo v register kot 
uradne pritožbe. Izjavila je, da „nekatere pritožbe ... izpostavljajo težave, na katere 
lahko hitreje in neposredno odgovori organ, s katerim je pritožba neposredno povezana, 
ali jih lahko ta organ hitreje in neposredno reši“. Dodala je, da „je treba še naprej 
vpisovati in spremljati pritožbe, ki opozarjajo na resnične, nove kršitve zakonodaje 
Skupnosti“. Zdi se, da Komisija uporablja nova in bolj omejujoča merila, ki so v 
nasprotju z navedeno politiko Komisije. 

Koliko pritožb Komisija ni vpisala v register od leta 2002 in katera so bila posamezna 
merila za to? Koliko pritožb ni bilo vpisanih na podlagi meril, ki ne spadajo v naveden 
upravni postopek? Kako lahko Komisija zagotovi Parlamentu, da bo v celoti spoštovala 
odnose s pritožniki, kot so določeni v Sporočilu iz leta 2002?

HORIZONTALNA VPRAŠANJA

2. Postopki za uvedbo sankcij na področju zakonodaje o odpadkih (Jillian Evans)

V zadnji študiji o izvajanju in uveljavljanju okoljske zakonodaje Skupnosti za leto 

  
1 SEC(2005)1055.
2 KOM(2002) 141 konč.
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20041 Komisija navaja sodne odločbe na področju okoljskega prava. 

Leta 2004 je Sodišče Evropskih skupnosti obsodilo Združeno kraljestvo zaradi 
neskladnosti nacionalne zakonodaje z določbami okvirne direktive o odpadkih2 in več 
držav članic zaradi neizpolnjevanja zahtev okvirne direktive o odpadkih iz leta 1975 
(Italija, Španija, Grčija)3. Aprila 2005 je Sodišče obsodilo Irsko zaradi sistematičnega 
neupoštevanja določb okvirne direktive o odpadkih4. Oktobra 2005 je bila Grčija 
obsojena zaradi neizpolnjevanja okvirne direktive o odpadkih na 1125 nenadzorovanih 
lokacijah5.

To pomeni, da v teh državah način odlaganja odpadkov ogroža zdravje človeka in 
okolje, pogosto več desetletij in včasih na več sto različnih mestih, kar je v nasprotju z 
najbolj osnovnimi pravnimi predpisi iz leta 1975. 

Eno od nenadzorovanih odlagališč v Grčiji so zaprli šele po odločbi sodišča, da mora 
Grčija plačati denarno kazen6. Vseeno je, kot je priznala grška vlada, v Grčiji več kot 
1000 podobnih primerov. Kljub temu Grčija ne namerava ustaviti nezakonitega 
odlaganja odpadkov na teh lokacijah pred letom 20087.

Kdaj bo Komisija uvedla postopek v skladu s členom 228 zoper Grčijo zaradi stalnega 
neizpolnjevanja okvirne direktive o odpadkih? Ali bo Komisija uvedla postopke v 
skladu s členom 228 zoper zadevne države članice v vseh zgoraj navedenih primerih, 
in če jih bo, ali lahko natančno določi, kdaj bo uvedla postopek za posamezen primer? 
V katerih primerih ne bo ukrepala in zakaj?

3. Nevarni odpadki – ravnanje z odpadki zobnega amalgama (živo srebro) (Marios 
Matsakis)

Zobni amalgam je pomemben vir emisij živega srebra, ki se sprošča med drugim prek 
zobne kirurgije in upepeljevanja. Odpadki zobnega amalgama, ki vsebujejo živo 
srebro, se štejejo za nevarne odpadke in ravnanje z njimi ureja zakonodaja Skupnosti o 
odpadkih8. 

Kakšne ukrepe je sprejela Komisija v zvezi z ukrepom 4 Strategije EU za živo srebro, 
v zvezi s preverjanjem, kako države članice uresničujejo zahteve Skupnosti o ravnanju 

  
1 SEC(2005)1055.
2 Zadeva C-60/03.
3 Italija: zadeve C-375/02, C-383/02, C-516/03 in C-447/03; Španija: zadevi C-398/02 in C-446/01;

Grčija: zadeva C-420/02.
4 Zadeva C-494/01.
5 Zadeva C-502/03.
6 Zadeva 387/97.
7 Zadeva C-502/03, odstavek 8.

8 Odločba Komisije (2000/532/ES) z dne 3. maja 2000 o nadomestitvi Odločbe 94/3/ES o oblikovanju seznama
odpadkov skladno s členom 1(a) Direktive Sveta 75/442 o odpadkih in Odločbe Sveta 94/904 o oblikovanju
seznama nevarnih odpadkov skladno s členom 1(4) Direktive Sveta 91/689/EGS o nevarnih odpadkih,
UL L 226/3, 6.9.2000 (kakor je bila spremenjena).



DT\608859SL.doc 3/7 PE 371.884v01-00

SL

z odpadki zobnega amalgama? Ali bo Komisija zagotovila pravilno uporabo z 
nadaljnjimi ukrepi? 

4. Direktiva OEEO (Chris Davies)

Kakšne izvršilne ukrepe je sprejela Komisija zoper Združeno kraljestvo zaradi 
neizvajanja direktive OEEO, kako je vlada Združenega kraljestva razložila neizvajanje 
in katere države članice so še v podobnem položaju?

5. Direktiva o pticah – določitev posebnih območij varstva v skladu z direktivo o 
pticah (Marie Anne Isler Beguin)

Kako Komisija ocenjuje določitev posebnih območij varstva (POV) v desetih novih 
državah članicah dve leti po njihovem pristopu? Kakšno je splošno stanje, če 
primerjamo določitev posebnih območij varstva v novih državah članicah in EU-15, 
katere države so najbolj in najmanj napredovale ter kako bo Komisija ukrepala, da 
bodo določena vsa posebna območja varstva v celotni EU sedemindvajset let po 
sprejetju direktive o pticah?

6. Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov 
ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (Horst Schnellhardt)

Nekaj časa so nevladne organizacije obveščale Komisijo EU o območjih, ne da bi se 
posvetovale z deželami. Regionalne zakonodajne oblasti morajo navesti, zakaj zadevna 
območja ne bi smela biti vključena na sezname iz direktive o habitatih. To povzroča 
dodatno birokracijo in otežuje pravočasno pripravo zadevnih seznamov v deželah.

1. Koliko Komisija upošteva te neuradne sezname pri svojem delu?
2. Ali so obvestila nevladnih organizacij bolj pomembna kot stališča vlad?

Načini izvajanja direktive se v posameznih nemških deželah že zdaj precej razlikujejo. 

3. Kakšen pregled ima Evropska komisija nad napredkom pri izvajanju direktive v vseh 
25 državah članicah in kakšne ukrepe namerava sprejeti za odpravo splošno priznanih 
odstopanj?

Izvajanje projektov na območjih, ki so uvrščena kot območja varstva, je zelo težavno. 
Če mora po mnenju Sodišča Evropskih skupnosti presoja vplivov potrditi gospodarske 
in družbene interese, so ovire za izvajanje takšnih projektov prevelike.
Kakšni so učinki najnovejših sodnih odločb Sodišča Evropskih skupnosti (sodna 
odločba z dne 10. januarja 2006, zadeva C-98/03) o presoji vplivov in koliko je sploh 
mogoče upoštevati kakršne koli druge vidike, razen tistih, ki so povezani z ohranjanjem 
narave?
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7. Direktive o kakovosti zraka (Gyula Hegyi)

Direktiva Sveta o ocenjevanju in upravljanju kakovosti zunanjega zraka1 obravnava 
onesnaževala in mejne vrednosti različnih snovi v zunanjem zraku, med drugim tudi 
trdnih delcev (PM 10), ki so nevarni za zdravje ljudi. Prva hčerinska direktiva2 določa 
mejne vrednosti za PM 10, ki jih je treba postopno doseči, in od držav članic zahteva, 
da sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev skladnosti z mejnimi vrednostmi. 
Vseeno je na podlagi najnovejših poročil razvidno, da koncentracija PM 10 v različnih 
državah članicah stalno presega mejno vrednost.

Ali namerava Komisija uvesti ukrepe, s katerimi bo državam članicam pomagala 
izpolnjevati določbe v zvezi s PM 10, na primer začetek nadomestitve te direktive z 
uredbo, tako da bo razširila Sporočilo Komisije o Strategiji za poenostavitev 
zakonodajnega okolja3 na vprašanja, povezana z okoljem, namesto uvedbe postopka v 
skladu s členom 226 Pogodbe ES?

IZVAJANJE DIREKTIV – POSEBNI PRIMERI

8. Izvajanje direktiv o kakovosti zraka v Grčiji (Dimitris Papadimoulis)

Na podlagi najnovejših informacij (2003), ki jih je zagotovila Grčija v skladu z 
obveznostmi poročanja, določenimi z zakonodajo o kakovosti zraka, so ravni 
dušikovega oksida in trdnih delcev (PM 10) presegale vsoto mejne vrednosti ter 
sprejemljivega preseganja mejne vrednosti iz Direktive Sveta 1999/30/ES.

Aprila 2004 je Komisija uvedla postopek za ugotavljanje kršitev zoper Grčijo zaradi 
neizpolnjevanja obveznosti v skladu z direktivama 96/62/ES in 99/30/ES. 
Ali lahko Komisija zagotovi informacije o zdajšnjem stanju postopka za ugotavljanje 
kršitev? Kakšne ukrepe je sprejela Grčija za zagotovitev izpolnjevanja zadevnih 
direktiv? Kolikšne so ravni NO2 in PM10 v Atiki, Solunu in Patrasu?
Ali je Grčija obvestila Komisijo o kakršnih koli načrtih ali programih za doseganje 
mejnih vrednosti, ki jih je treba doseči v skladu z zakonodajo Skupnosti o kakovosti 
zraka? 

9. Direktiva o kopalnih vodah – opustitev denarne kazni za Španijo s strani Komisije
(Caroline Lucas)

Leta 1998 je Sodišče Evropskih skupnosti spoznalo Španijo za krivo kršitev standardov o 
kakovosti voda iz direktive o kopalnih vodah na celinskih plažah (postopek za 
ugotavljanje kršitev se je začel leta 1988)4. Ker Španija teh voda ni prilagodila 
standardom EU, je Komisija ponovno uvedla postopek pri sodišču in bila uspešna tudi z 

  
1 Direktiva Sveta 96/62/ES z dne 27. septembra 1996 o ocenjevanju in upravljanju kakovosti 

zunanjega zraka, UL L 296, 21.11.1996, str. 55.
2 Direktiva Sveta 1999/30/ES z dne 22. aprila 1999 o mejnih vrednostih žveplovega dioksida, 

dušikovega dioksida in dušikovih oksidov, trdnih delcev in svinca v zunanjem zraku, UL L 163, 
29.6.1999, str. 41.

3 Sporočilo o izvajanju Lizbonskega programa Skupnosti: Strategija za poenostavitev zakonodajnega 
okolja, KOM(2005) 535 konč.

4 Zadeva C-92/96.
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drugo sodno odločbo iz novembra 2003, s katero je sodišče Španiji določilo denarno 
kazen zaradi neupoštevanja prve sodne odločbe1. 
Sodišče je odločilo, da je treba kazen letno obračunati za vsak 1 % obalnih španskih 
kopalnih območij, ki niso v skladu z direktivo. Denarna kazen je veljala od kopalne 
sezone leta 2004, dokler Španija ne izpolni sodne odločbe. 

Decembra 2005 je Evropska komisija odločila, da Španiji ni treba plačati denarne kazni. 
Vseeno Španija leta 2004 ni v celoti izpolnila zahtev. Dosegla je stopnjo skladnosti 
94,7 % – pri čemer jo je dosegla tako, da je odstranila 132 od 302 (= 44 %) vprašljivih 
celinskih voda s področja uporabe direktive, namesto da bi sprejela potrebne ukrepe, da bi 
te vode očistila. Takšno ravnanje ni v skladu z direktivo o kopalnih vodah. Razen tega je 
takšno ravnanje v nasprotju s členom 10 Pogodbe o Evropski skupnosti, v skladu s 
katerim morajo vse države članice sprejeti vse ustrezne ukrepe za zagotovitev 
izpolnjevanja svojih obveznosti in se vzdržati kakršnih koli ukrepov, ki bi lahko ogrozili 
doseganje ciljev Pogodbe.
Komisija je svojo odločitev obrazložila z navedbo, da „se pod nekaterimi pogoji lahko 
šteje, da država članica izpolnjuje direktivo o kopalnih vodah, če vsaj 95 % imenovanih 
kopalnih voda izpolnjuje standarde kakovosti iz direktive“. 

Zakaj Komisija tako velikodušno nagrajuje Španijo za nezakonito odstranitev veliko 
območij kopalne vode s seznama? Katera je pravna podlaga za takšno odločitev, zlasti 
glede na člen 10 PES? Kaj meni Komisija o tem, da je njeno dopuščanje nezakonitega 
ravnanja Španije v posmeh postopku v skladu s členom 228? Kdaj bo Komisija uvedla 
pravni postopek zoper Španijo zaradi odstranitve veliko celinskih kopalnih voda s 
seznama? 

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 Loch 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 odlokom za 
ohranitev tjulnjev iz leta 2000 in po njegovem poteku?

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

  
1 Zadeva C-278/01.
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11. Izvajanje Direktive 91/271/ES o čiščenju komunalne odpadne vode (Bart Staes)

Poleti leta 2004 je bilo ugotovljeno, da Belgija ne izpolnjuje Direktive 91/271/ES o 
čiščenju komunalne odpadne vode. Flamska vlada je takrat izjavila, da odpravlja 
pomanjkljivosti zadevne politike. Vseeno se v skladu z letnimi poročili o kakovosti 
vode flamske okoljske agencije (VMM) kakovost vode v Flandriji kljub velikim 
naložbam za preprečevanje neposrednih odvajanj odpadne vode v površinske vode ni 
izboljšala. Glavna težava je, da se ob padavinah preveč neobdelane vode prelije v 
površinske vode. Iz poročil VMM je tudi razvidno, da se v zadnjih letih ni povečala 
obremenitev čiščenja odpadne vode. Kako Komisija ocenjuje napredek Flandrije (in 
Belgije) v zvezi z direktivo o čiščenju komunalne odpadne vode in ali je Flandrija 
zgradila dovolj infrastrukture za izpolnjevanje direktive, čeprav je jasno, da ta 
infrastruktura ne deluje?

12. Izvajanje direktive o nitratih in direktive o sodelovanju javnosti (Bart Staes)

Člen 5 direktive o nitratih 91/676/ES določa, da morajo države članice pripraviti 
delovne načrte za območja, ki so jih razvrstile kot ranljiva. V skladu s členom 2, 3 in 
Prilogo I c direktive o sodelovanju javnosti morajo države članice zagotoviti, da se 
javnosti omogočijo zgodnje in učinkovite možnosti sodelovanja pri pripravi in 
spremembah ali revizijah načrtov ali programov, vključno s tistimi, ki so povezani z 
direktivo o nitratih. Vseeno pri pripravi revidiranih delovnih načrtov, ki jih zdaj 
preučuje Evropska komisija, ni bilo pripravljeno nobeno javno posvetovanje in zato ni 
bila zagotovljena možnost predložitve pripomb. Ali Komisija meni, da je Flandrija s 
tem v zvezi pravilno izvajala direktivo o sodelovanju javnosti?

13. Direktiva o rudarskih odpadkih (Slovaška) (Gyula Hegyi)

Družba Tournigan Gold Corporation (s sedežem v Kanadi) namerava odpreti rudnik 
zlata in srebra v mestu Körmöcbánya (Kremnica na Slovaškem). Postopek izdaje 
dovoljenja za opravljanje takšne dejavnosti še poteka, kmalu pa bo opravljen tudi 
postopek presoje vplivov na okolje. Kakšne so možnosti za zagotovitev, da bo 
načrtovani rudnik izpolnjeval novo direktivo o rudarskih odpadkih, ki bo objavljena v 
Uradnem listu?

14. Izvajanje gozdarske zakonodaje EU v Romuniji (Péter Olajos)

Še naprej se pojavljajo poročila o obsežni nezakoniti sečnji v Romuniji, takšnega 
ravnanja pa domnevno ni mogoče učinkovito preprečiti zaradi korupcije. Razen 
neposrednih posledic za gozdove in habitate v Romuniji, čutijo posledice tudi sosednje 
države članice, kot je Madžarska, ki ležijo nižje od izsekanih območij in se zato 
bojujejo s poplavami zaradi odvečne vode, ki se izliva v Tiso in druge reke, ker je ne 
posrkajo gozdovi.

Ker bi morala Romunija kot država, ki je pristopila k EU, že sprejeti ukrepe za izvajanje 
okoljske zakonodaje EU (zlasti o izvajanju gozdarske zakonodaje), sprejetje kakšnih 
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ukrepov predlaga Komisija, da bi zagotovili ustavitev takšnega nezakonitega ravnanja, 
preden posledic sečnje ne bo več mogoče popraviti?


