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SPLOŠNA VPRAŠANJA

HORIZONTALNA VPRAŠANJA 

1. Varstvo podnebja (Adamos Adamou)
Vsi se strinjamo, da bo v mednarodnem varstvu podnebja EU morala prevzeti vodilno 
vlogo in da bodo mednarodni kolektivni ukrepi odločilni za dovolj obsežno, učinkovito, 
uspešno in pravično soočenje z izzivi, ki jih prinašajo podnebne spremembe. EU se je 
zavezala, da bo do leta 2020 zmanjšala emisije toplogrednih plinov za 30 %, če se bodo 
tudi druge razvite države zavezale k primerljivemu zmanjšanju emisij. Vendar je bila 
sprejeta odločitev, da bo EU zavezana k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov za zgolj 
20 %, dokler ne bo o 30 % sklenjen sporazum na svetovni ravni. 

Kako Komisija razlaga to razločevanje? Zakaj sta varstvo okolja pa tudi (dolgoročno) 
javno zdravje tako odvisna od tega, za kakšne ukrepe se bodo odločili drugi? Bi morala 
EU sloneti zgolj na gospodarskih merilih in ocenah konkurenčnosti?
Kako namerava Komisija izvajati pritisk na ZDA, da bi slednje spoštovale kjotski 
protokol in obveznosti po letu 2012?

2. Ukrepi EU za zmanjšanje umrljivosti morskih ptic kot posledice prilova (Bart Staes)
Na srečanju odbora za ribištvo pri Organizaciji ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO) leta 
1999 se je EU zavezala, da bo pripravila akcijski načrt Skupnosti za zmanjšanje prilova 
morskih ptic. Vsako leto na svetu umre 300.000 morskih ptic, od tega 100.000 albatrosov, 
večina pri ribolovu s parangalom, pri čemer plovila mnogokrat plujejo pod zastavo EU. V 
sporočilu Komisije o vključevanju okoljskih vidikov v skupno ribiško politiko 
(KOM(2002)0186) je bilo leto 2003 določeno kot leto, do katerega naj se predlaga 
zakonodaja Skupnosti za to področje. Pred kratkim objavljeno sporočilo Komisije o 
zaustavitvi izgube biotske raznovrstnosti do leta 2010 vsebuje isti cilj brez jasno 
določenega roka. Nam lahko Komisija predstavi napredek, dosežen pri tem vprašanju?
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IZVAJANJE DIREKTIV – POSEBNI PRIMERI

3. Onesnaženje reke Rabe (Peter Olajos)
Rabo, edino reko na Madžarskem, primerno za kanu na divjih vodah, že leta onesnažujejo 
industrijski obrati vzdolž reke v Avstriji: tovarna Lyocell, strojarna in geotermalna 
elektrarna v Fürstenfeldu. Zaradi velikih količin snovi, ki jih izpuščajo v reko, v katerih so 
kemikalije, olje in tudi sol, se reka peni, kar povzroča estetsko škodo, sproža pa tudi resna 
ekološka vprašanja. Raziskave kažejo, da zaradi tega onesnaževanja biotska raznovrstnost 
v reki nenehno pada, istočasno pa je skoraj zamrlo zanimanje za ekoturizem, ribarjenje na 
trnek in vodne športe, ki je odvisno od reke.
V zadnjih letih je Avstrija velikokrat obljubila, da bo onesnaževanje zaustavila in 
obnovila prvotne ekološke razmere v reki. Med obljubami je bila zadnja podana 27. 
februarja 2007, ko je avstrijski kancler napovedal, da bodo obrati, ki ne obratujejo v 
skladu s pravili EU in uporabljajo okolju škodljivo tehnologijo, dobili državne subvencije. 
Med temi obrati so tudi trije prej omenjeni.

V zadnjih dveh letih sem na isto temo vložil dve vprašanji institucijam EU (vprašanje za 
pisni odgovor Komisiji z dne 9. decembra 2005 o penjenju reke Rabe (P-4838/05) in 
vprašanje za ustni odgovor za čas za vprašanja junija 2006 o penjenju reke Rabe (H-
0075/06), ki sem ga zastavil neposredno avstrijskemu predsedstvu), na kateri sem sicer 
res prejel odgovora, vendar jima niso sledili dejanski ukrepi. Pravzaprav se položaj še 
naprej slabša.

Kaj bo Komisija storila, da bi ustavila onesnaževanje reke Rabe in uničenje živega sveta v
njej? Kako bo Avstrija s svoje strani izvrševala zavezujoče okoljevarstvene predpise? Kje 
vidi zagotovila, da bodo obstoječe razmere, ki trajajo že več kot pet let, ustrezno 
odpravljene?

4. Obnovljivi viri energije (Roberto Musacchio)
Ob upoštevanju dejstva, da je izjemno pomembno sprejeti ustrezne ukrepe za izboljšanje 
obnovljivih virov energije in v podporo tem virom, kar poudarjajo vsa nedavno objavljena 
sporočila Evropske komisije o podnebnih spremembah, sprašujemo, ali Evropska 
komisija pozna skladen prenos Direktive 2001/77 v italijanski zakonodajni okvir z 
zakonodajnim aktom št. 387, objavljenim 29.12.2003. Sprašujemo zlasti, ali je naslednje 
v skladu s ciljem direktive: v navedeni direktivi ES je v izjavo o obnovljivih virih energije 
vključena energija, proizvedena v hibridnih elektrarnah, zlasti z uporabo odpadkov 
fosilnih goriv v sežigalnih obratih, tudi če odpadki niso biološko razgradljivi.

5. Vprašanje Komisiji o izvajanju okoljske zakonodaje v državah članicah (Evangelia 
Tzampazi)

Člen 3 Direktive 2001/77/ES o spodbujanju proizvodnje električne energije iz 
obnovljivih virov energije od držav članic zahteva, da sprejmejo nacionalne okvirne 
cilje za porabo električne energije. Grčija se je skladu s členom 27 zakona 3468 zavezala, 
da bo do leta 2010 proizvajala 20,1 % električne energije iz obnovljivih virov. Kljub 
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zahtevi, da je treba sprejeti načrt za uvedbo obnovljivih virov energije, načrt še ni 
pripravljen, posledično pa zamuja izvedba projektov, kar je za investitorje vir negotovosti.

Ali Komisija meni, da je cilj 20 % mogoče doseči do 2010 in, če to ni mogoče, kakšne 
ukrepe bo sprejela, da bi v Grčiji spodbudila pridobivanje električne energije iz 
obnovljivih virov energije?

Namerava Komisija priporočiti, naj se sprejme zavezujoč cilj glede pridobivanja 
električne energije iz obnovljivih virov energije na ravni EU?

6. Direktiva o izrabljenih vozilih (Chris Davies)
Ali je Komisija zadovoljna z dejstvom, da Združeno kraljestvo izpolnjuje zahteve iz 
direktive, zlasti zahtevo, da se vozila odstranijo v pooblaščenih obratih za obdelavo in da 
se v vseh primerih izdajo potrdila o uničenju?

7. Določitev območij Nature 2000 v Romuniji in Bolgariji:
V skladu z direktivo o habitatih bi morali Bolgarija in Romunija do datuma pristopa, 1. 
januarja 2007, Evropski komisiji predati seznam predlogov za območja Nature 2000. Ali 
sta državi predali uradna seznama območij? Če tega še nista storili, kdaj Komisija 
pričakuje, da bo prejela oba seznama, in kateri ukrepi na nacionalni ravni ter na ravni EU 
zagotavljajo, da potencialna območja Nature 2000 ne bodo v vmesnem času uničena 
zaradi nezakonitih dejavnosti? 

Konkretno že obstajajo poročila, da so številna območja, zaščitena z nacionalno 
zakonodajo, med katerimi so tudi potencialna območja Nature 2000, zaradi nezakonite 
gradnje, sečnje in divjega lova že precej prizadeta. Med te primere sodijo tudi nezakonito 
zgrajene smučarske naprave v narodnem parku Pirin v Bolgariji, nezakonito zgrajeni 
počitniški domovi v naravnem parku Strandža in na drugih območjih črnomorske obale v 
Bolgariji, nezakonita gradnja turističnih/rekreacijskih naprav v naravnem parku Ceahlau 
ter nezakonita sečnja v narodnem parku Piatra Craiului v Romuniji. 
Ali Komisija ve za te nezakonite dejavnosti in kakšne ukrepe namerava sprejeti skupaj z 
nacionalnimi vladami?


