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AZ EURÓPAI KÖRNYEZETVÉDELMI JOG ALKALMAZÁSA

A KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG 2007. MÁJUS 2-3-I ÜLÉSE

ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK

HORIZONTÁLIS KÉRDÉSEK 

1. Klímavédelem (Adamos Adamou)
Mindannyian egyetértünk abban, hogy az EU-nak vezető szerepet kell játszania a 
nemzetközi klímavédelemben, és hogy a nemzetközi kollektív cselekvés meghatározó 
lesz a klímaváltozás kihívásaival való szembenézéshez szükséges eredményes, hatékony 
és méltányos reagálás során. Az EU kötelezettséget vállalt arra, hogy 2020-ra 30%-kal 
csökkenti az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását; feltéve, hogy más fejlett országok 
szintén vállalják a kibocsátás hasonló mértékű csökkentését. Mindemellett az a döntés 
született, hogy amíg a fent említett 30%-os csökkentésről nem születik globális 
egyezmény, az EU az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csupán 20%-kal való 
csökkentését vállalja. 
Hogyan magyarázza a Bizottság ezt a megkülönböztetést? Miért függ ilyen mértékben a 
környezetvédelem, illetve – hosszú távon – a közegészség attól, hogy milyen intézkedés 
megtételéről határoznak mások? Nem kellene az EU-nak egyszerűen a környezetvédelmi 
kritériumokra és a versenyképesség értékelésére hagyatkoznia?
Milyen módon tervez a Bizottság nyomást gyakorolni az Egyesült Államokra annak 
érdekében, hogy az betartsa a kiotói jegyzőkönyvet és teljesítse kötelezettségvállalásokat 
2012-re?

2. Uniós intézkedés a tengeri madarak járulékos fogás okozta véletlen halálozásának 
megakadályozása érdekében (Bart Staes)
Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) Halászati Bizottságának 1999. 
évi ülésén az EU vállalta, hogy közösségi akciótervet készít a tengeri madarak járulékos 
fogásának csökkentésére. Évente 300 000 tengeri madár, köztük 100 000 albatrosz 
pusztul el világszerte, nagyrészük horogsoros halászterületen, ahol számos halászhajó 
uniós lobogó alatt folytat halászati tevékenységet. A környezetvédelmi követelmények 
közös halászati politikába való integrálásáról szóló közlemény (COM(2002)186) célul 
tűzte ki a közösségi jogalkotásra vonatkozó javaslat 2003-ig történő megtételét a témában. 
A nemrégiben megjelent, a biodiverzitás csökkenésének 2010-re történő megállításáról 
szóló bizottsági közlemény szintén tartalmazza a célkitűzést, ezúttal azonban pontos 
határidő nélkül. Kérjük, hogy a Bizottság szíveskedjék tájékoztatást nyújtani az ügy 
fejleményeiről.
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3. A Rába folyó szennyezése (Olajos Péter)
Magyarország egyetlen vadvízi evezésre alkalmas folyóját, a Rábát évek óta szennyezik a 
folyó menti ipari üzemek az osztrák határnál: a Lyocell gyár, a cserzőüzem és a 
Fürstenfeld geotermikus erőmű. Az üzemek által nagy mennyiségben a folyóba bocsátott, 
vegyi anyagokat, olajat és sót is tartalmazó anyagok miatt habzik a folyó, amely az 
esztétikai problémákon túl számos komoly ökológiai kérdést is felvet. A kutatások szerint 
a folyó biológiai sokfélesége folyamatosan csökken a szennyezés miatt, miközben az 
ökoturizmus, a horgászat és a vízisportok iránti érdeklődés, amely az előbbitől függ, 
csaknem teljesen megszűnt.
Az utóbbi években Ausztria számos ígéretet tett a szennyezés megszüntetésére és a folyó 
eredeti ökológiai állapotának helyreállítására vonatkozóan. Legutóbb 2007. február 27-én 
Ausztria kancellárja bejelentette, hogy állami támogatásokat vonnak meg azoktól az 
üzemektől, amelyek az EU szabályaival ellentétesen működnek, és amelyek a környezetre 
káros technológiákat alkalmaznak; ezek között volt a három fent említett üzem is.

Az elmúlt két évben két kérdést terjesztettem ugyanebben a témában az EU intézményi 
elé (egy, a Bizottságnak szóló írásbeli kérdést a Rába folyó habzásáról 2005. december 9-
én (P-4838/05), illetve egy szóbeli kérdést a kérdések órájában a Rába folyó habzásáról 
2006 júniusában (H-0075/06), amelyet közvetlenül az osztrák elnökséghez intéztem), 
amelyekre választ kaptam ugyan, azonban ezeket azóta sem követte érdemi intézkedés. 
Valójában a helyzet tovább romlott.

Mit fog tenni a Bizottság annak érdekében, hogy megállítsa a Rába folyó szennyezését és 
élővilágának pusztulását? Hogyan fogja Ausztria kikényszeríteni a kötelező 
környezetvédelmi szabályokat? Milyen biztosítékot lát arra, hogy megfelelő eszközt 
találnak e több, mint öt éve fennálló helyzet orvoslására?

4. Megújuló energiaforrások (Roberto Musacchio)
Figyelembe véve a megújuló energiaforrások fejlesztésére és támogatására irányuló 
megfelelő intézkedések elfogadásának valamennyi újabb keletű, a klímaváltozásra 
vonatkozó EK-közlemény által hangsúlyozott nagy fontosságát; szeretnénk tudni, hogy az 
Európai Bizottság tud e a 2001/77. irányelvnek a 2003. 12. 29-én elfogadott 387. sz. 
jogalkotási törvény révén az olasz jogalkotási keretrendszerbe történő következetes 
átültetéséről. Főként azt szeretnénk tudni, hogy összeegyeztethető-e az irányelv 
célkitűzésével a megújuló energiaforrásokról szóló nyilatkozatba a hibrid erőművekben 
előállított energia és különösen a fosszilis tüzelőanyag-hulladékoknak az égetőművekben 
még abban az esetben is előforduló felhasználásának belefoglalása, ha azok biológiailag 
nem lebomló hulladékok – ahogy ezt az elfogadott irányelv megfogalmazta.

5. A Bizottsághoz intézett kérdés a környezetvédelmi jogszabályok tagállamok általi 
alkalmazására vonatkozóan (Evangelia Tzampazi)

A belső villamosenergia-piacon a megújuló energiaforrásokból előállított villamos 
energia támogatásáról 2001/77/EK irányelv 3. cikke arra kötelezi a tagállamokat, hogy 
tűzzenek ki indikatív nemzeti célokat a villamosenergia-felhasználásra vonatkozóan. A 
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3468. sz. törvény 27. cikke alapján Görögország kötelezettséget vállalt arra, hogy 2010-re 
villamos energiájának 20,1%-át megújuló energiaforrásokból állítja elő. A megújuló 
energiaforrások fokozott alkalmazását célzó terv elfogadására vonatkozó követelmény 
ellenére ezt a tervet még nem fogadták el, következésképpen a projektek nem haladnak az 
ütemterv szerint, és ez befektetői bizonytalanságot eredményez.

Megvalósíthatónak tartja a Bizottság a 20%-os célkitűzést 2010-ig, és amennyiben nem, 
milyen intézkedéseket kell tenni a villamos energia megújuló energiaforrásokból való 
előállításának támogatása érdekében Görögországban?

Tervezi a Bizottság arra vonatkozó ajánlás megfogalmazását, hogy kötelező célkitűzést 
állapítsanak meg a villamos energia megújuló energiaforrásokból való előállítására uniós 
szinten?

6. Az elhasználódott járművekről szóló irányelv (Chris Davies)
Elégedett a Bizottság azzal, hogy az Egyesült Királyság betartja az irányelv 
követelményeit, és különösen hogy a járműveket engedéllyel rendelkező hulladékkezelő 
helyeken hasznosítják, illetve hogy minden esetben bontási igazolást állítanak ki?

7. A Natura 2000 területek kijelölése Romániában és Bulgáriában:
Az élőhely irányelv szerint Románia és Bulgária csatlakozásuk napjáig, 2007. január 1-ig 
volt köteles benyújtani a Natura 2000 területekre vonatkozó javaslataikról szóló jegyzéket
az Európai Bizottságnak. Benyújtotta már ez a két ország a területekre vonatkozó 
hivatalos jegyzékét? Amennyiben nem, mikorra várja a Bizottság a jegyzékeket, és 
milyen eszközök biztosítják nemzeti és uniós szinten, hogy a lehetséges Natura 2000 
területeket nem pusztítják törvénytelen tevékenységekkel időközben?

Konkrétabban, már készültek jelentések arról, hogy számos, a nemzeti jogalkotás által 
védett területet, köztük lehetséges Natura 2000 területeket is jelentősen károsítanak 
törvénytelen építkezéssel, fakitermeléssel és orvvadászattal. A példák között szerepelnek 
a Bulgáriában található pirini nemzeti parkban törvénytelenül megépített síközpontok; a 
Bulgáriában található stranzhai nemzeti parkban és a Fekete tenger bulgáriai partján 
törvénytelenül megépített üdülők; a Romániában található ceahlaui nemzeti parkban 
törvénytelenül megépített idegenforgalmi/rekreációs létesítmények; illetve a Romániában 
található Piatra Craiului-i nemzeti parkban folytatott törvénytelen fakitermelés.

Tisztában van a Bizottság ezekkel a törvénytelen tevékenységekkel, illetve milyen, a 
nemzeti hatóságokkal közös intézkedéseket javasol az ügyben?


