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AZ EURÓPAI KÖRNYEZETVÉDELMI JOG VÉGREHAJTÁSA

A KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG 2008. JÚNIUS 23-25-I ÜLÉSE

HORIZONTÁLIS KÉRDÉSEK

1. Az uniós támogatás ellenőrzési mechanizmusai (S. Hassi)

A Bizottság hogyan biztosítja, hogy a közösségi támogatásokat csak olyan projektekre költik, 
amelyek teljes mértékben megfelelnek az EU környezetvédelmi jogszabályainak?

Milyen ellenőrzési mechanizmusokat alkalmaz a Bizottság a teljes megfelelés ellenőrzésére?

Milyen mechanizmusok állnak a Bizottság rendelkezésére az olyan projektek támogatásának 
visszaszerzésére, amelyek nem feleltek meg teljes mértékben a Közösség környezetvédelmi 
jogszabályainak?

Hány olyan projektet támogatott a Közösség 2004 óta, amelyek nem feleltek meg teljesen a 
Közösség környezetvédelmi jogszabályainak és hány esetben szerezte vissza a Bizottság a 
jogtalanul kifizetett támogatásokat?
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2. A hulladékokról szóló közösségi jogszabályok olaszországi végrehajtása (G. Sacconi)

Május 23-án az olasz kormány kiadta a Campania régió hulladék-ártalmatlanító ágazatában 
felmerülő vészhelyzetek kezelésére irányuló különleges intézkedésekről szóló 90. számú 
törvényerejű rendeletet. 
Eldönti-e a Bizottság, hogy ez a törvényerejű rendelet összhangban van-e a hulladéklerakókról 
szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelvvel, illetve a hulladékokról szóló, 2006. 
április 5-i 2006/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel?
Eldönti-e továbbá a Bizottság, hogy a kérdéses törvényerejű rendelet elegendő-e az Olaszország 
ellen két – az emberi egészség és a környezet hulladékből eredő veszélyektől való védelméről 
szóló – uniós jogszabály megsértése miatt zajló eljárás felfüggesztéséhez?

3. A hulladékokról szóló közösségi jogszabályok olaszországi végrehajtása (R. Mussachio)

Dimas biztos úr teljes mértékben tisztában volt a hulladékok okozta nápolyi vészhelyzettel. 
Rendkívül hálásak voltunk az Európai Parlamenthez január 15-én intézett beszédéért és az olasz 
helyi és nemzeti hatóságok iránti reményteljes elkötelezettségéért, hogy képesek lesznek 
megoldani a helyzetet. Hogyan értékeli a Bizottság a közelmúltban, május 23-án kiadott olasz 
90. számú törvényerejű rendeletet, amely főként a tervezett intézkedésekhez kapcsolódó 
menetrendekről és eljárásokról, illetve új lerakóhelyek meghatározásáról vagy a campaniai 
ideiglenes hulladéktároló létesítmények korszerűsítéséről szól? Úgy véli-e a Bizottság, hogy a 
tervezett idő (7 nap), emberi erőforrás (a szakértők számának 60-ról 50-re történő csökkentése) 
és technikai eszközök – amelyeket a környezeti hatásvizsgálatnak a 85/337 és a 97/11 
irányelvvel összhangban való elvégzéséhez biztosítottak – megfelelnek majd az európai 
jogszabályoknak? A tövényerejű rendeletben a közvélemény bevonását csak az Oktatási 
Minisztérium és a Tanács elnöksége tájékoztatási kezdeményezései irányozzák elő. A Bizottság 
szerint az olasz törvényerejű rendeletnek egyértelműen kellene-e alkalmaznia az információhoz 
való jogot, illetve a hulladékkezelési tervekkel kapcsolatos döntéshozatalban való részvételt 
biztosító Aarhusi Egyezményt végrehajtó 2003/4 és 2003/35 irányelvet?

4. A campaniai hulladékkezelő projektek uniós támogatása (M. Frassoni)

A 2007 decemberi közösségi támogatási keretterv végrehajtásáról szóló jelentés szerint az olasz 
Campania régió 2000 és 2006 között 367.53 millió euróban részesült az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból és az Európai Szociális Alapból a hulladékkezeléssel és a szennyezettség-
mentesítéssel kapcsolatos projektekhez. Ezen alapok 54%-a a mentesítési projektekhez került, a 
maradék pedig hulladékkal kapcsolatos projektekhez. A jelentés megemlíti, hogy a támogatás 
következtében Dél-Olaszországban 2,4%-ról 10,2%-ra emelkedett a különálló hulladékgyűjtés 
mértéke.

Nápoly és Caserta provinciákban azonban hulladékok tonnái hevernek az utcákon. A lakosság 
pedig tiltakozik az új hulladék-lerakóhelyek létesítése ellen, mivel úgy gondolják, hogy a 
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korábbi hulladék-lerakóhelyekhez hasonlóan ezeken is (illegálisan) veszélyes hulladékot raknak 
majd le. Az olasz kormány által a közelmúltban javasolt törvényerejű rendelet tovább erősíti ezt 
a félelmet, mivel számos eltérést javasol az uniós jogszabályok tekintetében.
1. Meg tudja-e küldeni a Bizottság azok részletes jegyzékét, akik ebből a 367.53 millió euróból 
pénzügyi támogatásban részesültek? 

2. Megerősíti-e a Bizottság, hogy a teljes összeget kizárólag olyan projektekre költötték, amelyek 
teljes mértékben megfelelnek a közösségi jogszabályoknak? Amennyiben ez nem így van, hány 
jogtalan projektek támogattak és hány beszedési utaélványt állítottak ki a jogtalanul kifeizetett 
összegekre?

3. Milyen intézkedéseket tesz a Bizottság annak biztosítására, hogy a 2007–2013 közötti 
időszakra előirányzott 410 millió euró valóban hozzájárul Campania hulladékkal kapcsolatos 
problémáinak kezeléséhez?

5. A hulladékokról szóló közösségi jogszabályok görögországi végrehajtása (D. 
Papadimoulis)

A Bizottság korábban jelezte, hogy az Európai Bíróság C-205/03 számú ügyben hozott ítéletének 
való megfelelés érdekében a görög hatóságok 2008. december 31-ig meg kívánják szüntetni az 
összes ellenőrizetlen hulladék-lerakóhelyet. A Bizottság korábbi válaszai szerint 2007 
szeptemberéig 814 illegális hulladéklerakó telep rehabilitációs programját társfinanszírozták a 
kohéziós alapból. 
Hogyan értékeli a Bizottság a görög hatóságok által az illegális hulladék-lerakóhelyek bezárása, 
illetve az uniós támogatés felhasználása tekintetében adott válaszokat? Mekkora a felhasználási 
arány?  A Bizottság véleménye szerint az illegális hulladék-lerakóhelyek 2008 végéig 
beszüntetik-e működésüket? Mit kíván tenni a Bizottság, amennyiben az illetékes görög 
hatóságok továbbra sem képesek időben teljesíteni a vonatkozó európai jogszabály tekintetében 
vállalt kötelezettségeiket?

6. Az élőhely irányelvek lengyelországi végrehajtása (B. Sonik)

1. Azzal kapcsolatban, hogy a lengyel kormány összetett programot vázolt a Natura 2000 európai 
környezetvédelmi hálózat számára a területek felvétele és rendszerezése tekintetében, 
engedélyezi-e a Bizottság, hogy a Natura 2000 programba való felvétrelre már javasolt 
területekhez változtatásokat fűzzenek (a javasolt változtatásokat megindokolják és külön 
tudományos tanulmányok alapján készítik el)?

2. Mivel Lengyelország hatalmas (20-30 hektáros) területeket javasolt a Natura 2000 hálózatba 
való felvételre, engedélyezi-e a Bizottság, hogy ezeket külön kategóriákba csoportosítsák (pl. 0. 
kategória – nincs lehetőség cselekvésre; 1. kategória – korlátozott lehetőség és környezetvédelmi 
hatástanulmány szüksége; 2. kategória – jó cselekvési lehetőségek; 3. kategória – nincsen 
szükség környezetvédelmi hatástanulmányra)? A kategóriákat külön tudományos kutatás alapján 
határoznák meg.
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3. Az olyan esetekben, ahol körülményes a befektetés, lehetséges-e munkatalálkozókat szervezni 
az Európai Bizottság illetékes szerveivel, hogy kompromisszumos megoldást találjanak annak 
érdekében, hogy a már megkezdett munkát ne akadályozzák?

4. Tud-e a Bizottság szervezeti és pénzügyi támogatást nyújtani Lengyelország számára 
természetvédelmi szolgálatai szerkezeti átszervezésének folyamatában?

5. Tud-e a Bizottság olyan intézkedéseket javasolni, amelyeket a lengyel kormány a munka 
újraindítása érdekében felhasználhat, amennyiben a pénzügyi források bizonyos befektetések 
tekintetében zárolva vannak? (Lengyelország kész megfelelő kártérítést nyújtani.)

7. Az élőhely irányelvek végrehajtása Finnországban (S. Hassi, R. Myller)

A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK 
irányelv az EU természetre és biodiverzitásra vonatkozó politikájának sarokköve. A Natura2000 
hálózatot az élőhely irányelv szerint hozták létre.
A finnországi Pallastunturi régió a Natura2000 hálózat része. Pallastunturiban többfajta 
természetes élőhelytípus található, mint például az epifitonokban gazdag, természetes, idős, 
lomblevelű erdők Fennoskandia hemiboreális régiójában, amelyek az élőhely irányelv és annak 
mellékletei szerint olyan típusú közösségi érdekeket képeznek, amelyek megőrzéséhez a 
különleges természetmegőrzési terület megjelölésre van szükség.  Az ilyen típusú területeken a 
tagállamoknak megfelelő megőrzési intézkedéseket kell hozniuk, többek között a külön az ilyen 
területekhez létrehozott megfelelő igazgatási tervekkel kísérve. Az irányelv egyértelműen 
kimondja, hogy figyelembe véve az adott természeti terület védelmével kapcsolatos célkitűzéseket, 
megfelelő vizsgálatot kell folytatni minden olyan terv vagy program hatásait illetően, amely nem 
kapcsolódik közvetlenül, illetve nem nélkülözhetetlen a természeti terület kezeléséhez, de akár 
önmagában, akár pedig más terv vagy program részeként valószínűleg jelentős hatással lesz arra.

Jelenleg a Pallastunturi régióban nincsenek új hotel építésére irányuló tervek. Ez komoly hatással 
lehet a régió élőlényeire és élőhelyeire, így rendkívül fontos, hogy minden szükséges vizsgálatot 
elvégezzenek.
A következő kérdéseket szeretnénk feltenni a Bizottságnak: Hogyan tudja ellenőrizni a Bizottság 
az olyan területeket, mint Pallastunturi, amely a Natura2000 hálózat része és az élőhely irányelv 
követelményei alá esik? Hogyan tudja a Bizottság biztosítani, hogy a tagállamok teljesítik abbéli 
kötelezettségüket, hogy felmérik a terület élőhelyét fenyegető valamennyi veszélyt felmérik és a 
területből eredő következményekről szóló felmérések megfelelnek az élőhely irányelv és a 
Natura2000 szabályai által meghatározott követelményeknek? Melyik szakaszban kívánja a 
Bizottság megvizsgálni a Natura2000 hálózathoz tartozó projekteket? Szüksége van-e a 
Bizottságnak előzetes tájékoztatásra, hogy az építkezés megkezdődhessen?
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