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EUROPOS APLINKOS TEISĖS ĮGYVENDINIMAS

APLINKOS KOMITETO 2007 M. GEGUŽĖS 2−3 D. POSĖDIS

BENDRIEJI KLAUSIMAI

HORIZONTALIEJI KLAUSIMAI 

1. Klimato apsauga (Adamos Adamou)
Mes visi sutinkame, kad ES turi atlikti pagrindinį vaidmenį tarptautinės klimato apsaugos 
srityje ir kad tarptautiniai bendri veiksmai yra labai svarbūs siekiant veiksmingai tinkamai 
pasipriešinti klimato kaitos problemoms. ES įsipareigojo iki 2020 m. iki 30 proc. 
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją, jeigu kitos išsivysčiusios šalys irgi 
įsipareigos panašiai sumažinti šių dujų emisiją. Tačiau buvo nuspręsta, kad, nors 
sudarytas visuotinis susitarimas dėl 30 proc., ES įpareigota sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisiją tik iki 20 proc.

Kaip Komisija paaiškintų tokią diferenciaciją? Kodėl aplinkos apsauga ir ateityje 
visuomenės sveikata taip smarkiai priklauso nuo to, kokių veiksmų nuspręs imtis kiti? Ar 
ES turėtų paprasčiausiai pasikliauti ekonominiais kriterijais ir konkurenciniais 
vertinimais?

Kokiais būdais Komisija ketina daryti spaudimą JAV, kad šios tvirtai laikytųsi Kioto 
protokolo nuostatų ir vykdytų įsipareigojimus po 2012 m.?

2. ES veiksmai, siekiant sumažinti jūros paukščių, kaip šalutinio žvejybos laimikio, 
žūčių (Bart Staes)
1999 m. Maisto ir žemės ūkio organizacijos (angl. FAO) Žuvininkystės komiteto 
posėdyje ES įsipareigojo parengti Bendrijos veiksmų planą dėl jūros paukščių, kaip 
šalutinio žvejybos laimikio, žūčių mažinimo. Kiekvienais metais pasaulyje žūsta 300 000 
jūros paukščių, iš jų − 100 000 albatrosų, daugiausia per žvejybą ūdomis, ir dažnai tokia 
žvejyba verčiamasi iš laivų su ES vėliava. Komunikate dėl aplinkos apsaugos klausimų 
integravimo į BŽP (COM(2002)186) buvo nustatytas tikslas iki 2003 m. parengti su šia 
sritimi susijusius Bendrijos teisės aktus. Į neseniai išleistą Komisijos komunikatą dėl 
biologinės įvairovės mažėjimo sustabdymo iki 2010 vėl įtrauktas šis tikslas, tačiau 
nenustatytas aiškus galutinis terminas. Ar Komisija gali pasakyti, kokios pažangos 
pasiekta šiuo klausimu? 

DIREKTYVŲ ĮGYVENDINIMAS. ATSKIROS BYLOS

3. Rábos upės tarša (Peter Olajos)
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Rábos upę, kuri vienintelė Vengrijoje tinka plaukioti baidarėmis / kanojomis srauniu 
vandeniu, jau ketveri metai teršia Austrijos teritorijoje netoli šios upės esančios pramonės 
gamyklos: gamykla Lyocell, odos gamykla ir Fürstenfeldo geoterminė elektrinė. 
Gausybėje medžiagų, kurios išpilamos į upę, yra cheminių medžiagų, tepalų ir druskos, 
dėl to susidaro vandens putos, o jos, be estetinių, kelia ir rimtų ekologijos problemų. 
Moksliniai tyrimai rodo, kad dėl teršalų upės biologinė įvairovė nuolat mažėja, o 
domėjimasis ekoturizmu ir su juo susijusiu meškeriojimu bei vandens sportu beveik 
visiškai liovėsi. 

Pastaraisiais metais Austrija keletą kartų žadėjo sustabdyti teršimą ir atkurti upės pirminę 
ekologinę būklę. Neseniai − 2007 m. vasario 27 d. − Austrijos kancleris paskelbė, kad 
valstybės subsidijos turi būti mokamos toms gamykloms, kurių veikla neatitinka ES 
reikalavimų ir kuriose naudojami įrengimai teršė aplinką; tarp kitų gamyklų buvo 
paminėtos ir šios trys.
Per pastaruosius dvejus metus aš pateikiau ES institucijoms du klausimus ta pačia tema 
(2005 m. gruodžio 9 d. klausimą raštu Komisijai dėl Rábos upės putojimo (P-4838/05) ir 
2006 m. birželio mėn. klausimams skirtu metu žodinį klausimą dėl Rábos upės putojimo 
(H-0075/06), kurį adresavau tiesiogiai Austrijai, kaip pirmininkaujančiai šaliai). Į juos aš 
atsakymus gavau, tačiau iki šiol jokių realių veiksmų nebuvo imtasi. Padėtis ir toliau 
blogėja. 
Ką Komisija darys, kad sustabdytų Rábos upės teršimą ir jos gyvojo pasaulio naikinimą? 
Kaip Austrija stengsis, kad būtų vykdomi aplinkos teisės aktai? Kas gali užtikrinti, kad 
bus rasta reikiamų priemonių šiai padėčiai, kuri trunka jau daugiau nei penkerius metus, 
pagerinti?

4. Atsinaujinantys energijos ištekliai (Roberto Musacchio)
Atsižvelgdami į didžiulę naudojamų priemonių atsinaujinantiems energijos ištekliams 
gerinti ir skatinti reikšmę, pabrėžiamą visuose pastarojo meto EB komunikatuose dėl 
klimato kaitos, klausiame, ar Europos Komisija žino apie Direktyvos 2001/77 perkėlimą į 
Italijos teisės aktus, naudojantis teisės aktu Nr. 387, išleistu 2003 m. gruodžio 29 dieną. O 
svarbiausia − klausiame, ar įtraukimas į nuostatas dėl atsinaujinančių energijos išteklių 
(toks yra net direktyvos pavadinimas) energijos, pagamintos hibridinėje elektrinėje, o 
ypač naudojant iškastinio kuro atliekas, vežant jas deginti netgi tada, kai jos nėra 
mikroorganizmų suskaidomos atliekos, atitinka Direktyvos tikslą. 

5. Klausimas Komisijai dėl valstybių narių aplinkos įstatymų įgyvendinimo (Evangelia 
Tzampazi)

Direktyvos 2001/77/ΕB dėl elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos 
išteklių skatinimo 3 straipsnyje prašoma valstybių narių nustatyti tiesioginius 
nacionalinius tikslus dėl elektros energijos vartojimo. Remdamasi 3468 įstatymo 27 
straipsniu, Graikija įsipareigojo užtikrinti, kad iki 2010 m. 20,1 proc. jos elektros 
energijos bus gauta iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Nepaisant reikalavimo parengti 
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atsinaujinančių energijos šaltinių išdėstymo planą, iki šiol to nepadaryta, dėl to projektai 
vykdomi atsiliekant nuo grafiko ir kyla abejonių dėl investicijų klausimų. 

Ar Komisija mano, kad tikslas 20 proc. elektros energijos gauti iš atsinaujinančių 
energijos šaltinių yra pasiekiamas iki 2010 m., o jeigu ne, kokių priemonių ji imsis, kad 
Graikijoje būtų skatinama elektros energijos gavyba iš atsinaujinančių energijos šaltinių?

Ar Komisija ketina rekomenduoti, kad ES lygiu būtų nustatytas privalomas tikslas 
gaminti elektros energiją iš atsinaujinančių elektros energijos šaltinių? 

6. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių direktyva (Chris Davies)
Ar Komisija įsitikinusi, kad JK vykdo direktyvos reikalavimus, o ypač ar yra įsitikinusi 
tuo, kad visi automobiliai yra utilizuojami patvirtintose apdorojimo įmonėse ir kad visais 
atvejais išduodamas sunaikinimo pažymėjimas? 

7. Natura 2000 teritorijų nustatymas Rumunijoje ir Bulgarijoje
Remiantis Buveinių direktyva, Bulgarija ir Rumunija buvo prašomos iki jų stojimo į ES 
dienos − 2007 m. sausio 1-osios − pateikti Europos Komisijai savo siūlomus Natura 2000
teritorijų sąrašus. Ar šios šalys iki šiol pateikė oficialius tokių teritorijų sąrašus? Jeigu ne, 
kada Komisija tikisi juos gauti ir kokios priemonės yra tinkamos šalies arba ES lygiu, 
siekiant užtikrinti, kad tuo tarpu galimos Natura 2000 teritorijos nebūtų niokojamos dėl 
nelegalios veiklos? 

Tiksliau sakant, jau gauta pranešimų, kad daugelis šiuo metu pagal šalies teisės aktus 
saugomų teritorijų, įskaitant ir galimas Natura 2000 teritorijas, smarkiai niokojamos dėl 
neteisėtos statybos, medienos ruošos ir brakonieriavimo. Paminėtini pavyzdžiai: 
nelegaliai sumontuota slidinėjimo įranga Bulgarijos Pirino nacionaliniame parke; 
neteisėtai pastatyti vasarnamiai Bulgarijos Stranzhos gamtos parke ir kitose šios šalies 
Juodosios jūros pakrantės vietose; nelegaliai įrengtos turizmo / rekreacijos priemonės 
Rumunijos Ceahlau gamtos parke; nelegali medienos ruoša Rumunijos Piatra Craiului
nacionaliniame parke. 

Ar Komisija žino apie šią neteisėtą veiklą ir kokių priemonių ji siūlo imtis šiuo klausimu 
šalių vyriausybėms?


