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EUROOPA KESKKONNAALASTE ÕIGUSAKTIDE RAKENDAMINE

KESKKONNAKOMISJONI KOOSOLEK 2.–3. MAIL 2007. AASTAL

ÜLDKÜSIMUSED

HORISONTAALSED KÜSIMUSED 

1. Kliimakaitse (Adamos Adamou)
Me kõik nõustume, et EL peab võtma juhtrolli rahvusvahelises kliimakaitses ja et 
rahvusvaheline kollektiivne tegevus on oluline tõhusa, tulemusliku ja õiglase reageeringu 
saamiseks ulatuses, mis on nõutav  kliimamuutuse väljakutsetele vastu astumiseks. EL on 
kohustunud vähendama 2020. aastaks kasvuhoonegaaside heitmeid 30% võrra; eeldades, 
et muud arenenud riigid kohustuvad heitmeid vähendama võrreldaval määral. Siiski on 
otsustatud, et ülemaailmse kokkuleppe sõlmimiseni nimetatud 30% kohta, on EL 
kohustatud vähendama oma kasvuhoonegaaside heitmeid üksnes 20% võrra. 

Kuidas seletab komisjon niisugust eristamist? Miks on keskkonnakaitse ning – pikas 
perspektiivis – ka rahvatervis nii suures sõltuvuses sellest, millise tegevussuuna teised 
võtta otsustavad? Kas EL peaks toetuma üksnes majanduslikele kriteeriumitele ning 
konkurentsivõimelisuse hinnangutele?

Mil moel plaanib komisjon avaldada survet Ameerika Ühendriikidele, et need peaksid 
kinni Kyoto protokollist ning kohustustest pärast 2012. aastat?

2. ELi tegevus merelindude juhusliku hukkumise vähendamise osas kaaspüügil (Bart 
Staes)
Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) kalanduskomitee 1999. aasta kohtumisel 
kohustus EL koostama ühenduse tegevuskava merelindude kaaspüügi vähendamise kohta. 
Kogu maailmas hukkub igal aastal 300 000 merelindu, sealhulgas 100 000 albatrossi, 
enamasti õngepüügi tõttu, mille laevadest sõidavad paljud ELi lipu all. Teatises 
keskkonnakaalutluste integreerimise kohta ühisesse kalanduspoliitikasse 
(KOM(2002)186) seati eesmärgiks esitada sellekohased ühenduse õigusaktid 2003. 
aastaks. Hiljuti avaldatud komisjoni teatis bioloogilise mitmekesisuse hävimise peatamise 
kohta 2010. aastaks sisaldab taas nimetatud eesmärki, ilma kindla tähtajata. Kas komisjon 
võiks meile öelda, milliseid edusamme on selle küsimuse osas tehtud?

DIREKTIIVIDE RAKENDAMINE – ERIJUHUD

3. Rába jõe reostus (Peter Olajos)
Rába jõge, mis on ainuke kanuutamiseks sobiv käredavooluline jõgi, on aastaid reostanud 
piki jõge Austria pool piiri asetsevad tööstusrajatised: Lyocelli tehas, parkimistöökoda ja 
Fürstenfeldi geotermaalelektrijaam. Nende poolt suurtes kogustes jõkke lastavad 
kemikaale, õli ning ka soola sisaldavad ained panevad jõevee vahutama, mis sellest 
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tuleneva esteetilise kahju kõrval põhjustavad ka tõsiseid ökoloogilisi probleeme. 
Teadusuuringud näitavad, et antud reostuse tõttu väheneb järjest jõe bioloogiline 
mitmekesisus, samal ajal kui sellest sõltuv huvi ökoturismi, õngega kalastamise ja 
veespordi vastu on peaaegu kadunud.

Viimastel aastatel on Austria andnud arvukaid lubadusi reostamine lõpetada ja taastada 
jõe algne ökoloogiline seisund. Viimati, 27. veebruaril 2007. aastal teatas Austria kantsler, 
et riiklikke toetusi hakatakse maksma rajatistele, mille tegevus pole vastavuses ELi 
eeskirjadega ning milles kasutatav tehnoloogia on tekitanud kahju keskkonnale; nende 
hulka kuuluvad ka ülal mainitud kolm rajatist.
Viimase kahe aasta jooksul olen esitanud ELi institutsioonidele samal teemal kaks 
küsimust (9. dets. 2005 kirjalikult vastatav küsimus komisjonile Rába jõe vahutamise osas 
(P-4838/05) ja 2006. aasta juunis suuliselt vastatav küsimus infotunni raames Rába jõe 
vahutamise kohta (H-0075/06), mille adresseerisin otse eesistujariigile Austriale) ja 
saanud neile ka vastused, kuid sellele pole järgnenud mingeid olulisi meetmeid. Olukord 
on isegi halvenenud.
Mida plaanib komisjon ette võtta Rába jõe reostamise ja sealse elusmaailma hävitamise 
peatamiseks?  Kuidas plaanib Austria omalt poolt tagada keskkonnanõuetest kinni 
pidamise? Mis garanteerib, et leitakse sobiv lahendus antud olukorrale, mis on kestnud 
enam kui viis aastat?

4. Taastuvad energiaallikad (Roberto Musacchio)
Võttes arvesse asjakohaste meetmete võtmise suurt tähtsust taastuvatest energiaallikatest 
toodetud elektrienergia täiustamiseks ja toetamiseks, mida on rõhutanud kõik hiljutised 
EÜ kliimamuutust käsitlevad teatised, soovime teada, kas Euroopa Komisjon on teadlik 
direktiivi 2001/77 ühtsest ülevõtmisest Itaalia õigusraamistikku 29. detsembri 2003. aasta 
õigusaktiga nr 387. Eelkõige soovime teada, kas hübriidelektrijaamades toodetava energia 
kaasamine taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia määratlusse, nagu 
sätestatud kõnealuses EÜ direktiivis, ja eelkõige fossiilkütuste jäätmete töötlemine 
põletustehastes, isegi kui nende puhul ei ole tegu biolagunevate jäätmetega, on kooskõlas 
direktiivi eesmärgiga.

5. Küsimus komisjonile keskkonnaalaste õigusaktide rakendamise kohta 
liikmesriikides (Evangelia Tzampazi)

Taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia kasutamise edendamist käsitleva 
direktiivi 2001/77/EÜ artikkel 3 näeb ette soovituslike siseriiklike elektrienergia tarbimise 
eesmärkide kindlaks määramise liikmesriikide poolt. Seaduse 3468 artikli 7 kohaselt 
võttis Kreeka endale kohustuse, et 2010. aastaks  toodetaks 20,1% kogu Kreeka 
elektrienergiast taastuvatest energiaallikatest. Hoolimata nõudest võtta vastu taastuvate 
energiaallikate leviku kava, pole seda veel tehtud, mille tulemusena on projektid ajakavast 
maha jäänud, tuues kaasa ka investorite ebakindluse.
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Kas komisjoni arvates on 20%-line eesmärk 2010. aastaks saavutatav ning kui ei, mis 
meetmeid ta võtab, et edendada Kreekas elektrienergia tootmist taastuvatest 
energiaallikatest?

Kas komisjon plaanib soovitada taastuvatest energiaallikatest toodetava elektrienergia 
tootmist puudutavate siduvate eesmärkide kehtestamist ELi tasandil?

6. Direktiiv kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta (Chris Davies)
Kas komisjon on rahul, et Ühendkuningriik järgib direktiivi nõudeid ja eelkõige, et 
kõikide sõidukite kõrvaldamine toimub tegevusloaga töötlemiskodade vahendusel ja et  
kõikidel juhtudel väljastatakse lammutustõendid?

7. Natura 2000 alade määramine Rumeenias ja Bulgaarias
Elupaikade direktiivi kohaselt pidi Bulgaaria ja Rumeenia esitama Euroopa Komisjonile 
enda poolt välja pakutud Natura 2000 alade nimekirja Euroopa Liiduga liitumise tähtajaks 
1. jaanuariks 2007. 

Nimelt on juba teateid selle kohta, et osa olemasolevatest siseriiklike õigusaktide alusel 
kaitse all olevatest aladest, kaasa arvatud võimalikud Natura 2000 alad, on oluliselt
kahjustada saanud ebaseadusliku ehitustegevuse, metsaraide ning salaküttimise tagajärjel. 
Näited hõlmavad ebaseaduslikult püstitatud suusarajatisi Pirini rahvuspargis Bulgaarias, 
ebaseaduslikult rajatud suvekodusid Stranzha looduspargis ning muudes Musta mere 
ranniku piirkondades Bulgaarias, ebaseaduslikult püstitatud turismi/puhkerajatisi Ceahlau 
rahvuspargis Rumeenias, ning ebaseaduslikku metsaraiet Piatra Craiului rahvuspargis 
Rumeenias. 

Kas komisjon on teadlik kõnealustest ebaseaduslikest tegevustest ning milliseid koos 
liikmesriikide valitsustega võetavaid meetmeid ta selles osas välja pakub?


