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EIROPAS VIDES LIKUMA ĪSTENOŠANA

VIDES KOMITEJAS SANĀKSME 2007. GADA 2. UN 3. MAIJĀ

VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

HORIZONTĀLIE JAUTĀJUMI

1. Klimata aizsardzība (Adamos Adamou)
Mēs visi piekrītam, ka ES valstīm būs jāspēlē vadošā loma starptautiskā klimata aizsardzības 
jomā un ka vienota starptautiska rīcība ir nepieciešama, lai panāktu efektīvu, iedarbīgu un 
objektīvu atbildi tādā līmenī, kāds nepieciešams, lai stātos pretī klimata pārmaiņām. ES ir 
solījusi samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 30 % līdz 2020. gadam ar noteikumu, ka 
citas attīstītās valstis apņemas attiecīgi samazināt emisijas. Tomēr pieņēma lēmumu, ka līdz 
tam laikam, kamēr nav noslēgts globāls nolīgums par šiem 30 %, ES apņemas samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas tikai par 20 %.

Kā Komisija skaidro šo atšķirību? Kādēļ vides aizsardzība un ilgtermiņā arī sabiedrības 
veselība ir tik ļoti atkarīgas no citu pieņemtajiem lēmumiem? Vai ES vienkārši vajadzētu 
paļauties uz ekonomiskajiem kritērijiem un konkurētspējas izvērtējumu?
Kādā veidā Komisija plāno izdarīt spiedienu uz ASV, lai panāktu, ka tā ievēro Kioto 
Protokolu un saistības pēc 2012. gada?

2. ES rīcība jūras putnu nejaušu nāves gadījumu skaita mazināšanā (Bart Staes)
Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) Zivsaimniecību komitejas sanāksmē 
1999. gadā ES solīja izstrādāt Kopienas rīcības plānu jūras putnu nejaušas nonāvēšanas 
mazināšanai. Katru gadu 300 000 jūras putnu, no kuriem 100 000 ir albatrosi, iet bojā 
vairumā gadījumu āķu jedu zivsaimniecībās, no kurām daudzas darbojas zem ES karoga. 
Paziņojumā par vides prasību iekļaušanu CFP (COM(2002)186) tika noteikts mērķis 
izstrādāt Kopienas likumdošanas aktus šajā jomā līdz 2003. gadam. Nesen publicētajā 
Komisijas paziņojumā par bioloģiskās daudzveidības zaudēšanas apturēšanu līdz 
2010. gadam šis mērķis ir noteikts atkārtoti, taču nav noteikts izpildes pēdējais termiņš. Vai 
Komisija varētu mums pastāstīt, kāds progress ir panākts šajā jautājumā?

DIREKTĪVU ĪSTENOŠANA – ĪPAŠI GADĪJUMI

3. Rába upes piesārņošana (Peter Olajos)
Vienīgo kanoe airēšanai piemēroto Ungārijas upi Rábu gadiem ilgi piesārņo industriālās 
rūpnīcas, kas atrodas gar upi Austrijas pusē: rūpnīca Lyocell, miecētava un Fürstenfeld
ģeotermālā elektrostacija. Milzīgais daudzums vielu, ko tās ieplūdina upē, piemēram,
ķīmiskas vielas, nafta un sāls, izraisa upes pārklāšanos ar putām, kuras, nemaz nerunājot par 
izrietošo estētisko bojājumu, rada nopietnus ekoloģiskus draudus. Pētījumi rāda, ka 
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piesārņojuma rezultātā upes bioloģiskā daudzveidība pakāpeniski mazinās un interese par 
ekotūrismu, makšķerēšanu un ūdens sporta veidiem šajā upē ir gandrīz pilnībā panīkusi.

Pēdējos gados Austrija ir vairākas reizes solījusi apturēt upes piesārņošanu un atjaunot upes 
ekoloģisko stāvokli līdz sākotnējam līmenim. Pavisam nesen, 2007. gada 27. februārī,
Austrijas kanclers paziņoja, ka valsts izmaksās subsīdijas tām rūpnīcām, kuru darbība 
neatbilst ES tiesību aktiem un kurās izmantotā tehnika rada kaitējumu apkārtējai videi. Šis 
paziņojums attiecās arī uz trim iepriekš minētajām rūpnīcām.
Pēdējos divos gados es esmu izvirzījis apspriešanai ES institūcijās divus jautājumus par šo 
pašu tēmu (2005. gada 9. decembrī rakstisku jautājumu Komisijai par Rába upes pārklāšanos 
ar putām (P-4838/05) un 2006. gada jūnija sanāksmes jautājumu laikā mutisku jautājumu par 
Rába upes pārklāšanos ar putām (H-0075/06), ko es adresēju tieši Austrijas prezidentūrai). 
Es tiešām saņēmu atbildes uz šiem jautājumiem, taču tām nesekoja būtiska rīcība. Situācija 
tik tiešām turpina pasliktināties.
Ko Komisija darīs, lai apturētu Rába upes piesārņošanu un dzīvās dabas iznīcināšanu tajā? 
Kā Austrija no savas puses īstenos saistošās regulas vides aizsardzības jomā? Kādas ir 
garantijas, ka šī piecus gadus ilgusī situācija tiks risināta, izmantojot piemērotus līdzekļus?

4. Atjaunīgā enerģija (Roberto Musacchio)
Ņemot vērā to, ka ir ļoti svarīgi pieņemt piemērotus pasākumus atjaunīgās enerģijas 
uzlabošanai un atbalstam, kā tas ir uzsvērts visos EK jaunākajos paziņojumos par klimata 
pārmaiņām, mēs jautājam, vai Eiropas Komisijai ir zināms par Direktīvas 2001/77 saskaņoto 
transponēšanu Itālijas tiesību aktos, 2003. gada 29. decembrī pieņemot tiesību aktu Nr. 387. 
It īpaši mēs vēlamies zināt, vai nosacījuma par atjaunīgo enerģiju iekļaušana, kā aprakstīts 
minētajā EK direktīvā, attiecībā uz enerģiju, ko ražo hibrīda elektrostacijās un it īpaši 
izmantojot fosilā kurināmā atkritumus, kuri tiek vesti uz to dedzināšanas rūpnīcām, pat ja tie 
nav bioloģiski noārdāmie atkritumi, atbilst direktīvas mērķim.

5. Jautājums Komisijai par tiesību aktu vides jomā īstenošanu dalībvalstīs (Evangelia 
Tzampazi)

Direktīvas 2001/77/EK par tādas elektroenerģijas pielietojuma veicināšanu iekšējā elektrības 
tirgū, kas ražota, izmantojot neizsīkstošos enerģijas avotus, 3. pantā ir noteikts, ka 
dalībvalstīm ir jāizvirza norādoši nacionālie mērķi elektrības patēriņam. Saskaņā ar likuma 
Nr. 3468 27. pantu Grieķija apņēmās panākt, ka līdz 2010. gadam 20,1 % no tās elektrības 
ražo, izmantojot atjaunīgos enerģijas avotus. Neskatoties uz prasību pieņemt plānu atjaunīgo
enerģijas avotu izvietošanai, tas vēl nav izstrādāts, un rezultātā projekti netiek veikti laikā, 
radot investoros nedrošību.

Vai Komisija uzskata, ka 20 % mērķis ir sasniedzams līdz 2010. gadam, un, ja ne, kādi 
pasākumi ir veicami, lai sekmētu elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunīgos enerģijas 
avotus Grieķijā?

Vai Komisija paredz ieteikt saistoša mērķa noteikšanu elektroenerģijas ražošanai, izmantojot 
atjaunīgos enerģijas avotus ES līmenī?



DT\658131LV.doc 3/3 PE 386.518

 Ārējais tulkojums LV

6. Direktīva par nolietotiem transportlīdzekļiem (Chris Davies)
Vai Komisija ir apmierināta, ka Apvienotā Karaliste ievēro direktīvā noteiktās prasības, it 
īpaši, ka visi nolietotie transportlīdzekļi tiek iznīcināti noteiktās pārstrādes telpās un ka visos 
gadījumos izsniedz apliecību par transportlīdzekļa iznīcināšanu?

7. Natura 2000 zonu izveidošana Rumānijā un Bulgārijā
Saskaņā ar Direktīvu par dabiskajām dzīvotnēm Bulgārijai un Rumānijai bija jāiesniedz 
Eiropas Komisijai saraksts ar iespējamām Natura 2000 zonām līdz to pievienošanās dienai 
2007. gada 1. janvārī. Vai šīs divas valstis tagad ir iesniegušas savus oficiālos zonu 
sarakstus? Ja nav, kad Komisija cer saņemt šos sarakstus un kādi pasākumi ir ieviesti valsts 
vai ES līmenī, lai nodrošinātu, ka iespējamās Natura 2000 zonas pa to laiku neiznīcina, 
veicot nelikumīgas darbības?

Jo īpaši tādēļ, ka ir jau saņemti ziņojumi par to, ka vairākas ar valsts tiesību aktiem 
aizsargātas zonas, tostarp iespējamās Natura 2000 zonas, tiek nozīmīgi bojātas, veicot 
nelikumīgu celtniecību, mežizstrādes un iesaistoties malumedniecībā. Piemēram, nelikumīgi 
celtā slēpošanas trase Pirinas Nacionālajā parkā Bulgārijā, nelikumīgi celtās vasarnīcas 
Stranzhas dabas parkā un citās vietās Bulgārijas Melnās jūras krastā, nelikumīgi celtais 
tūrisma/izklaides komplekss Ceahlau dabas parkā Rumānijā un nelikumīga mežizstrāde 
Piatra Craiului Nacionālajā parkā Rumānijā.
Vai Komisijai ir zināms par šīm pretlikumīgajām darbībām, un kādus pasākumus tā ierosinās 
valstu valdībām ieviest šajā lietā?


