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APLICAREA LEGISLAŢIEI EUROPENE DE MEDIU

ŞEDINŢA COMISIEI PENTRU MEDIU DIN 2/3 MAI 2007

CHESTIUNI GENERALE

CHESTIUNI ORIZONTALE 

1. Protecţia climei (Adamos Adamou)
Suntem cu toţii de acord că UE va trebui să aibă un rol conducător în protecţia internaţională 
a climei şi că acţiunea colectivă internaţională va fi critică în formularea unui răspuns 
eficace, eficient şi echitabil la nivelul necesar pentru a face faţă provocărilor schimbărilor 
climatice. UE s-a angajat să reducă cu 30% emisiile de gaze cu efect de seră până în 2020, cu 
condiţia ca alte state dezvoltate să se angajeze la reduceri comparabile ale emisiilor. Cu toate 
acestea, s-a stabilit că, până la încheierea unui acord global privind aceste 30 de procente, 
UE se va angaja la reducerea emisiilor sale de gaze cu efecte de seră cu numai 20%. 
Cum explică Comisia această diferenţiere? De ce protecţia mediului şi, de asemenea, – pe 
termen lung – sănătatea publică depind atât de mult de măsurile pe care decid să le ia alţii? 
Ar trebui UE să se bazeze numai pe criterii economice şi pe evaluări ale competitivităţii?

În ce fel intenţionează Comisia să exercite presiuni asupra SUA pentru a le face să respecte 
Protocolul de la Kyoto şi angajamentele după 2012?

2. Acţiunea UE pentru reducerea mortalităţii capturilor accidentale de păsări acvatice
(Bart Staes)
La reuniunea Comisiei pentru pescuit a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi 
Agricultură, UE s-a angajat să elaboreze un plan comunitar de acţiune pentru reducerea 
capturilor accidentale de păsări acvatice. 300.000 de păsări acvatice, din care 100.000 de 
albatroşi, pier în fiecare an în toată lumea, în cea mai mare parte datorită navelor de pescuit 
cu paragate – multe dintre acestea operând sub pavilionul UE. În Comunicarea privind 
integrarea cerinţelor privind protecţia mediului în politica comună în domeniul pescuitului 
(COM(2002)186), a fost stabilit un obiectiv privind propunerea de legislaţie comunitară în 
această privinţă până în 2003. Recent publicata Comunicare a Comisiei privind oprirea 
diminuării biodiversităţii până în 2010 include iarăşi acest obiectiv, fără vreun termen clar. 
Ar putea Comisia să ne informeze asupra progreselor realizate în această privinţă?

PUNEREA ÎN APLICARE A DIRECTIVELOR – CAZURI SPECIALE

3. Poluarea râului Rába (Peter Olajos)
Singurul râu din Ungaria adecvat pentru canotajul pe ape repezi, Rába, a fost poluat timp de 
mulţi ani de către unităţile industriale situate de-a lungul râului, pe partea austriacă a 
frontierei: fabrica Lyocell, tăbăcăria şi centrala geotermală de la Fürstenfeld. Cantităţile 
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însemnate de substanţe pe care acestea le deversează în râu, conţinând compuşi chimici, ulei, 
precum şi sare, creează spumă pe râu, care, dincolo de problemele estetice rezultate, ridică 
grave probleme ecologice. Cercetările arată că biodiversitatea râului se deteriorează constant 
datorită acestei poluări, în timp ce interesul pentru ecoturism, pescuit sportiv şi sporturi 
acvatice, care depindeau de aceasta, aproape a dispărut.

În ultimii ani, Austria a dat numeroase asigurări privind oprirea poluării şi refacerea stării 
ecologice iniţiale a râului. Cel mai recent, la 27 februarie 2007, Cancelarul Austriei a anunţat 
că vor fi plătite subvenţii publice unităţilor care nu funcţionează în conformitate cu normele 
UE şi a căror tehnologie aduce daune mediului; printre acestea se numărau şi cele trei unităţi 
menţionate mai sus.
În ultimii doi ani, am transmis două întrebări pe aceeaşi temă instituţiilor europene (o 
întrebare scrisă din 9 decembrie 2005 către Comisie cu privire la formarea spumei pe râul 
Rába (P-4838/05) şi o întrebare orală pentru timpul afectat întrebărilor în iunie 2005 cu 
privire la formarea spumei pe râul Rába (H-0075/06), adresată direct Preşedinţiei austriece), 
la care într-adevăr am primit răspunsuri, dar acestea nu au fost urmate de acţiuni efective. 
Într-adevăr, situaţia a continuat să se deterioreze.
Ce va face Comisia pentru a opri poluarea râului Rába şi distrugerea lumii vii a acestuia? În 
ceea ce o priveşte, cum va asigura Austria punerea în aplicare a reglementărilor obligatorii 
privind mediul? Ce garanţie oferă că va fi găsit un remediu corespunzător acestei situaţii, 
care a persistat timp de peste cinci ani?

4. Energii regenerabile (Roberto Musacchio)
Ţinând seama de importanţa ridicată a adoptării de măsuri corespunzătoare pentru 
îmbunătăţirea şi susţinerea energiilor regenerabile, subliniată de toate comunicările recente 
ale CE privind schimbările climatice, ne întrebăm în ce măsură este conştientă Comisia 
Europeană de transpunerea coerentă în cadrul legislativ italian a Directivei 2001/77 prin 
intermediul actului legislativ nr. 387 adoptat la 29.12.2003. În special, ne întrebăm dacă 
includerea în lista energiilor regenerabile din directiva CE menţionată a energiei produse de 
centrale electrice hibride, în special utilizând deşeuri de combustibili fosili în instalaţii de 
incinerare, chiar dacă nu sunt deşeuri biodegradabile, corespunde scopului directivei.

5. Întrebare către Comisie cu privire la punerea în aplicare a legislaţiei de mediu de către 
statele membre (Evangelia Tzampaki)

Articolul 3 din Directiva 2001/77/CE privind promovarea electricităţii produse din surse de 
energie regenerabile pe piaţa internă a electricităţii cere statelor membre să stabilească 
obiective orientative naţionale pentru consumul de electricitate. În conformitate cu articolul 
27 din Legea 3468, Grecia s-a angajat ca, până în 2010, 20,1% din electricitatea să fie 
generată din surse regenerabile. În ciuda cerinţei de a adopta un plan de introducere a 
surselor regenerabile de energie, acesta încă nu a fost adoptat, cu rezultatul întârzierii 
proiectelor, creându-se un climat de incertitudine pentru investitori.

Consideră Comisia că obiectivul de 20% poate fi atins până în 2010 şi, dacă nu, ce măsuri va 
lua pentru a promova generarea de electricitate din surse regenerabile de energie în Grecia?

Comisia intenţionează să recomande stabilirea unui obiectiv obligatoriu pentru generarea de 
electricitate din surse regenerabile de energie la nivelul UE?
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6. Directiva privind vehiculele scoase din uz (Chris Davies)
Comisia este satisfăcută privind îndeplinirea de către Regatul Unit a cerinţelor directivei, în 
special eliminarea tuturor vehiculelor prin instalaţii de tratare autorizate şi eliberarea în 
fiecare caz a certificatelor de distrugere?

7. Desemnarea siturilor Natura 2000 în România şi Bulgaria:
În conformitate cu Directiva privind habitatele, Bulgariei şi României li s-a cerut să prezinte 
Comisiei Europene listele propuse cu situri Natura 2000 până la data de aderare a acestora, 1 
ianuarie 2007. Aceste două ţări au transmis în prezent listele oficiale ale siturilor? Dacă nu, 
când anticipează Comisia primirea listelor lor şi ce măsuri sunt în vigoare la nivel naţional 
sau european pentru a se asigura că potenţialele situri Natura 2000 nu sunt distruse între timp 
de activităţi ilegale? 

Mai precis, există deja rapoarte privind deteriorarea semnificativă a unui număr de arii 
protejate în temeiul legislaţiei naţionale, inclusiv potenţiale situri Natura 2000, prin 
construcţii ilegale, defrişări şi braconaj. Printre exemple se numără instalaţii de schi 
construite ilegal în Parcul Naţional Pirin din Bulgaria, construcţia ilegală de case de vacanţă 
în Rezervaţia Naturală Stranzha şi alte zone de pe coasta bulgară a Mării Negre, construcţia 
ilegală de amenajări de turism/agrement în Rezervaţia Naturală Ceahlău din România, 
precum şi defrişările ilegale din Parcul naţional Piatra Craiului din România. 
Cunoaşte Comisia aceste activităţi ilegale şi ce măsuri propune să ia în această privinţă, 
împreună cu guvernele naţionale?


	658131ro.doc

