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ET ET

EUROOPA KESKKONNAÕIGUSE RAKENDAMINE

KESKKONNAKOMISJONI KOOSOLEK 23.-25. JUUNIL 2008

HORISONTAALSED KÜSIMUSED

1. ELi vahenditest rahastamise kontrollimehhanismid (S. Hassi)

Kuidas tagab komisjon ühenduse rahaliste vahendite kulutamise üksnes sellistele projektidele, 
mis on täielikult kooskõlas ELi keskkonnaõigusega?

Milliseid kontrollimehhanisme kohaldab komisjon täieliku kooskõla kontrollimiseks?

Millised mehhanismid on komisjonil rahaliste vahendite tagasisaamiseks, mis kulutati 
projektidele, mis ei olnud ühenduse keskkonnaõigusega kooskõlas?

Mitut sellist projekti, mis ei olnud täiesti kooskõlas ühenduse keskkonnaõigusega, on ühendus 
2004. aastast alates rahastanud ja kui mitmel juhul on komisjon valesti väljamakstud summad 
tagasi saanud?
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DIREKTIIVIDE RAKENDAMISE ERIJUHUD

2. Ühenduse jäätmealaste õigusaktide rakendamine Itaalias (G. Sacconi)

23. mail andis Itaalia valitsus välja dekreet-seaduse nr 90 erimeetmete kohta Kampaania 
piirkonna jäätmemajandussektoris valitseva hädaolukorra leevendamiseks. 
Kas komisjon võib öelda, kas nimetatud dekreet on kooskõlas nõukogu 26. aprilli 1999. aasta 
direktiiviga 1999/31/EÜ prügimägede kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 
2006. aasta direktiiviga 2006/12/EÜ jäätmete kohta?
Kas komisjon võib ka öelda, kas kõnesolevat dekreeti saab lugeda piisavaks, et peatada 
menetlused, mida on alustatud Itaalia vastu kahe ELi õigusaktide rikkumise eest, mis 
käsitlevad inimeste tervise ja keskkonna kaitset jäätmetest tulenevate ohtude eest?

3. Ühenduse jäätmealaste õigusaktide rakendamine Itaalias (R. Mussachio)

Volinik Dimas oli jäätmemajanduse kriisiolukorrast Napolis väga hästi teadlik: me hindasime 
kõrgelt tema 15. jaanuaril parlamendis peetud kõnet ning selles avaldatud lootust, et Itaalia 
kohalik ja riigivõim suudavad selle olukorraga toime tulla. Kuidas hindab komisjon hiljuti, 
23. mail avaldatud Itaalia dekreet-seadust nr 90, milles käsitletakse peamiselt kavandatud 
meetmete ajakava ja vastavaid menetlusi ning Kampaanias uute prügilakohtade määramist või 
praeguste ajutiste prügiladestuskohtade ajakohastamist? Kas komisjon leiab, et vastavalt 
direktiividele 85/337 ja 97/11 keskkonnaekspertiisiks ettenähtud tähtaeg (seitse päeva), 
inimressursid (ekspertide arvu on vähendatud 60 inimeselt 50le) ja tehnilised vahendid on 
Euroopa õigusaktidega kooskõlas? Dekreet näeb ette elanike kaasamise üksnes seoses 
haridusministeeriumi ja nõukogu eesistuja teabe levitamise algatustega. Kas komisjoni arvates 
tuleks Itaalia dekreedi suhtes selgelt kohaldada direktiive 2003/4 ja 2003/35, millega 
rakendatakse Aarhusi konventsiooni, milles ühe keskse meetmena tagatakse asjaomastele 
osapooltele ja elanikkonnale õigus saada teavet ning osaleda jäätmekäitluskavasid 
puudutavate otsuste tegemisel?

4. Kampaania piirkonna jäätmeprojektide rahastamine ELi vahenditest (M. Frassoni)

Ühenduse toetusraamistiku rakendamisaruande (2007. aasta detsember) kohaselt sai 
Kampaania piirkond Itaalias aastatel 2000–2006 Euroopa Regionaalarengu Fondist ja 
Euroopa Sotsiaalfondist jäätmete ja saastunud alade saneerimisega seotud projektide jaoks 
367,53 miljonit eurot. 54% sellest summast läks 108 saneerimisprojektile ja ülejäänu 
jäätmetega seotud projektidele. Aruande kohaselt suurenes Lõuna-Itaalias sorteerituna 
kogutavate jäätmete osakaal tänu nimetatud rahastamisele 2,4% tasemelt 10,2%ni.

Ja ikkagi vedeleb Napoli ja Caserta provintsis tonnide kaupa jäätmeid tänavatel. Ja elanikud 
protesteerivad uute prügimägede vastu, kuna kardavad, et sinna võidakse (ebaseaduslikult) 
ladestada mürgiseid jäätmeid, nagu seda tehti praegustel prügimägedel. Pealegi võib hiljutine 
Itaalia valitsuse dekreet anda nendeks kartusteks alust, kuna see sisaldab arvukalt 
kõrvalekaldumisi Euroopa õigusest.
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1. Kas komisjon saab esitada täpse nimekirja kõigist, kes on nimetatud 367,53 miljoni euro 
arvel rahalist toetust saanud? 

2. Kas komisjon võib tõendada, et kogu see summa kulutati eranditult projektidele, mis on 
täielikult kooskõlas ühenduse õigusega? Ja kui ei, siis kui mitut õigusvastast projekti rahastati 
ning kui mitmel korral nõuti ebaõigelt väljamakstud summade tagastamist?

3. Milliseid meetmeid võtab komisjon selle tagamiseks, et aastateks 2007–2013 ette nähtud 
410 miljonit eurot tõepoolest aitavad Kampaania jäätmeprobleemi lahendada?

5. Ühenduse jäätmealaste õigusaktide rakendamine Kreekas (D. Papadimoulis)

Komisjon on varem märkinud, et Euroopa Kohtu otsuse täitmiseks kohtuasjas C-205/03 
kohustusid Kreeka ametivõimud kaotama 31. detsembriks 2008 kõik ebaseaduslikud 
prügiladestuskohad. Komisjoni varasemate vastuste kohaselt rahastati 2007. aasta septembriks 
Ühtekuuluvusfondist 814 ebaseadusliku prügimäe saneerimist. 
Kuidas hindab komisjon Kreeka võimudelt saadud teavet ebaseaduslike prügimägede 
sulgemise ja ELi vahendite kasutamise kohta? Kui suur on asjaomaste vahendite 
kasutuselevõtu määr? Kas komisjoni arvates lõpetavad ebaseaduslikud prügimäed 2008. aasta 
lõpuks tegevuse? Mida kavatseb komisjon ette võtta juhul, kui Kreeka pädevad asutused jälle 
ei suuda täita oma kohustusi asjaomaste Euroopa õigusaktide õigeaegsel rakendamisel?

6. Elupaikade direktiivi rakendamine Poolas (B. Sonik)

1. Kas seoses asjaoluga, et Poola valitsus on koostanud Natura 2000 Euroopa loodusalade 
võrgustiku jaoks alade esitamise ja registreerimise kompleksprogrammi, lubab komisjon 
Natura 2000 programmi jaoks juba esitatud alades muudatusi teha (kavandatud muudatuste 
tegemise ja põhjendamise aluseks saavad olema spetsiaalsed teadusuuringud)?

2. Kas arvestades, et Poola on esitanud Natura 2000 võrgustiku jaoks väga suuri alasid 
pindalaga kuni 20 000 – 30 000 hektarit, lubab komisjon neid kategooriatesse jaotada (nt 0-
kategooria – majandustegevus keelatud; 1. kategooria – võimalik piiratud majandustegevus ja 
vajalik keskkonnamõju hindamine; 2. kategooria – head majandustegevuse võimalused; 3. 
kategooria – puudub vajadus keskkonnamõju hindamiseks)? Kategooriate määramine toimuks 
spetsiaalsete teadusuuringute põhjal.

3. Kas juhtudel, kui investeeringute tegemine on raskendatud, oleks võimalik korraldada 
komisjoni asjaomaste organitega töökohtumisi kompromisslahenduste leidmiseks, et ei oleks 
vaja juba alustatud töid peatada?

4. Kas komisjon saab anda Poolale organisatsioonilist ja rahalist abi tema 
looduskaitseteenistuste struktuuri ümberkorraldamiseks?

5. Kas komisjon võib teatavate investeeringute rahastamise blokeerimise korral pakkuda 
meetmeid, mida Poola valitsus võiks võtta, et töid saaks taas alustada? (Poola on valmis 
tasuma vajalikud hüvitused.)
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7. Elupaikade direktiivi rakendamine Soomes (S. Hassi, R. Myller)

Direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse 
kohta on ELi loodus- ja bioloogilise mitmekesisuse poliitika nurgakivi. Natura 2000 alade 
võrgustik moodustati nimetatud elupaikade direktiivi põhjal.

Pallastunturi piirkond Soomes on Natura 2000 võrgustiku osa. Pallastunturi piirkonnas on 
mitmeid looduslike elupaikade tüüpe, näiteks Fennoskandia poolboreaalsed põlised looduslikud 
laialehised lehtpuumetsad, mis elupaikade direktiivi ja selle lisade kohaselt kuuluvad 
ühendusele huvi pakkuvate tüüpide hulka ning mille kaitseks tuleb moodustada spetsiaalsed 
kaitsealad. Selliste elupaigatüüpidega aladel tuleb liikmesriikidel kehtestada vajalikud 
kaitsemeetmed, sealhulgas konkreetselt nende alade jaoks koostatud asjakohased 
majandamiskavad. Direktiivis öeldakse selgelt, et mis tahes kava või projekti puhul, mis ei ole 
otseselt vaadeldava alaga seotud või selle majandamiseks vajalik, kuid võib seda kas eraldi 
võetuna või koos teiste kavade või projektidega oluliselt mõjutada, tuleb asjakohaselt hinnata 
selle mõju alale, pidades silmas ala kaitse-eesmärke.

Praegu on kavas ehitada Pallastunturi piirkonda uus hotell. See võib tõsiselt mõjutada piirkonna 
liike ja elupaiku, mistõttu on väga tähtis viia läbi kõik vajalikud hindamised.

Me tahaksime esitada komisjonile järgmised küsimused. Kuidas saab komisjon jälgida selliseid 
alasid nagu Pallastunturi, mis kuuluvad Natura 2000 võrgustikku ja mille suhtes kehtib 
elupaikade direktiiv? Kuidas saab komisjon tagada, et liikmesriigid täidavad oma kohustust 
hinnata kõiki võimalikke ohtusid piirkonna elupaigale ning et alale avalduva mõju hindamine 
on kooskõlas elupaikade direktiivi ja Natura 2000 nõuetega? Millisel etapil vaatab komisjon 
läbi Natura 2000 võrgustiku alaga seotud projektid? Kas komisjon nõuab eelnevat teavet, enne 
kui ehitustegevus võib alata?
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