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EUROPOS APLINKOS TEISĖS ĮGYVENDINIMAS

2008 M. BIRŽELIO 23-25 D. APLINKOS KOMITETO POSĖDIS

HORIZONTALIEJI KLAUSIMAI

1. ES finansavimo kontrolės mechanizmai (S. Hassi)

Kaip Komisija užtikrina, kad Bendrijos lėšos būtų naudojamos tik visiškai atitinkantiems ES 
aplinkos teisę projektams?

Kokius Komisija taiko kontrolės mechanizmus visiškai atitikčiai patikrinti?

Kokių Komisija turi mechanizmų, leidžiančių susigrąžinti lėšas, skirtas projektams, kurie 
neatitiko Bendrijos aplinkos teisės?

Kiek nuo 2004 m. Komisija finansavo projektų, kurie ne visiškai atitiko Bendrijos aplinkos 
teisę, ir keliais atvejais Komisija susigrąžino nepagrįstai išmokėtas sumas?
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DIREKTYVŲ ĮGYVENDINIMAS – KONKRETŪS ATVEJAI

2. Bendrijos teisės aktų dėl atliekų įgyvendinimas Italijoje (G. Sacconi)

Gegužės 23 d. Italijos Vyriausybė išleido įstatyminį dekretą Nr. 90 dėl ypatingų priemonių 
kritinei situacijai Kampanijos regiono atliekų šalinimo sektoriuje išspręsti. 
Ar Komisija gali pasakyti, ar šis dekretas atitinka 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyvą
1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų ir 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2006/12/EB 2006 dėl atliekų?
Be to, ar Komisija gali pasakyti, ar šį dekretą galima laikyti pakankamu tam užtikrinti, 
sustabdant prieš Italiją pradėtą procedūrą dėl dviejų ES teisės aktų dėl žmonių sveikatos ir 
aplinkos apsaugos nuo atliekų keliamų grėsmių pažeidimo?

3. Bendrijos teisės aktų dėl atliekų įgyvendinimas Italijoje (R. Mussachio)

Komisijos narys Stavros Dimas labai gerai suvokė Neapolyje susidariusią kritinę padėtį dėl 
atliekų: mes aukštai vertinome jo paskutiniąją kalbą EP, pasakytą sausio 15 d. ir jo vilčių 
teikiantį pažadą Italijos vietos ir nacionalinėms valdžios institucijoms, jog jos galės įveikti tą 
situaciją. Kaip Komisija vertina gegužės 23 d. išleistą naują Italijos įstatyminį dekretą Nr. 90, 
kuriame daugiausia dėmesio skiriama grafikams ir procedūroms, susijusioms su numatytomis 
priemonėmis bei naujų atliekų šalinimo vietų nustatymui ir esamų laikinų sąvartynų 
modernizavimui Kampanijoje? Ar Komisija mano, kad numatytas laikas (7 dienos) ir 
žmogiškieji ištekliai (ekspertų skaičius sumažintas nuo 60 iki 50) bei techninės priemonės, 
skirtos poveikiui aplinkai įvertinti pagal direktyvas 85/337 ir 97/11 atitiks Europos teisės 
aktus? Dekrete gyventojų įtraukimas numatomas tik Švietimo ministerijos ir Tarybos 
vadovybės informacijos skleidimo iniciatyvomis. Ar, Komisijos nuomone, Italijos dekrete turi 
būti aiškiai vadovaujamasi direktyvomis 2003/4 ir 2003/35, įgyvendinančiomis Orhuso 
konvenciją, suteikiančiai teisę suinteresuotiems subjektams ir visuomenei gauti informaciją ir 
dalyvauti priimant sprendimus dėl atliekų tvarkymo planų, laikant tai vienu esminių, 
svarbiausių veiksmų?

4. Atliekų tvarkymo projektų Kampanijoje finansavimas ES lėšomis (M. Frassoni)

2007 m. gruodžio mėnesio Bendrijos paramos koncepcijos vykdymo ataskaitos duomenimis, 
Italijos Kampanijos regionas projektams, susijusiems su atliekų tvarkymu ir užterštų vietų 
regeneravimu, nuo 2000 m. iki 2006 m. iš Europos regioninės plėtros fondo ir Europos 
socialinio fondo gavo 367 530 000 eurų. 54 proc. šių lėšų teko 108 regeneravimo projektams, 
o likusi dalis buvo skirta su atliekų tvarkymu susijusiems projektams. Ataskaitoje nurodoma, 
kad finansavimas leido padidinti atskiro atliekų rinkimo procentinę dalį Pietų Italijoje nuo 2, 4
proc. iki 10,2%.

Tačiau Neapolio ir Kazertos provincijų gatvėse riogso tonų tonos atliekų. O piliečiai 
protestuoja prieš naujus sąvartynus, baimindamiesi, kad juose gali būti (nelegaliai) priimamos
nuodingos atliekos, kaip kad būdavo esamuose sąvartynuose. Be to, dabar pasiūlytas Italijos 
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Vyriausybės dekretas suteikia tokiems nuogąstavimams potencialų pagrindą, kadangi jame 
siūloma daugybė nuostatų, leidžiančių nukrypti nuo ES teisės.
1. Ar Komisija gali pateikti visų paramos iš minėtos 367 530 000 eurų sumos gavėjų išsamų 
sąrašą?

2. Ar Komisija gali patvirtinti, kad visa suma buvo skirta tik projektams, visiškai
atitinkantiems Bendrijos teisę? Jeigu ne – kiek buvo finansuojama netinkamų projektų ir kiek 
buvo pateikta nepagrįstai išmokėtų sumų išieškojimo pavedimų?

3. Kokių priemonių imsis Komisija, siekdama užtikrinti, kad 2007-2013 laikotarpiui numatyta
410 000 000 eurų suma realiai pridėtų prie atliekų problemos Kampanijos provincijoje
išsprendimo?

5. Bendrijos teisės aktų dėl atliekų įgyvendinimas Graikijoje (D. Papadimoulis)

Anksčiau Komisija nurodė, kad Graikijos valdžia, laikydamasi ETT sprendimo byloje C-
205/03, įsipareigojo iki 2008 m. gruodžio 31 d. panaikinti visus nelegalius sąvartynus. 
Ankstesniuose Komisijos atsakymuose teigiama, kad iki 2007 m. rugsėjo iš Sanglaudos fondo 
buvo finansuojamos 814 nelegalių sąvartynų vietų atkūrimo programos.
Kaip Komisija vertina Graikijos valdžios pateiktą informaciją dėl priemonių, kurių buvo 
imtasi nelegaliems sąvartynams uždaryti ir dėl naudojimosi ES finansavimu? Koks yra 
rezultatų rodiklis? Ar, Komisijos nuomone, nelegalių sąvartynų vietų eksploatavimas bus 
nutrauktas iki 2008 m. pabaigos? Ką Komisija ketina daryti, jeigu kompetentingos Graikijos 
valdžios institucijos vėl laiku neįvykdytų savo įsipareigojimų įgyvendinti atitinkamus 
Europos teisės aktus?

6. Buveinių direktyvų įgyvendinimas Lenkijoje (B. Sonik)

1. Kadangi Lenkijos Vyriausybė parengė kompleksinę programą Europos aplinkosaugos 
tinklo „Natura 2000“ teritorijoms siūlyti ir kataloguoti – ar Komisija leis atlikti pakeitimus
„Natura 2000“ programai jau pateiktų teritorijų atžvilgiu (siūlomi pakeitimai bus grindžiami ir 
rengiami remiantis konkrečiais moksliniais tyrimais)?

2. Kadangi Lenkija „Natura 2000“ tinklui pateikė didžiules teritorijas, siekiančias maždaug
20 000 – 30 000 hektarų, ar Komisija leis jas suskirstyti į kategorijas (pvz., 0 kategorija –
veikla negalima; 1 kategorija – veiklos galimybės ribotos, būtinas poveikio aplinkai 
vertinimas; 2 kategorija – palankios galimybės veiklai; 3 kategorija – poveikio aplinkai 
vertinimas nereikalingas)? Kategorijos būtų nustatytos remiantis specialiais moksliniais 
tyrimais.

3. Ar galima būtų sunkių investicijų atvejais surengti darbo susitikimus su atitinkamomis 
Europos Komisijos institucijomis, siekiant rasti kompromisinių sprendimų, kurie leistų 
išvengti jau vykstančių darbų sustabdymo?

4. Ar gali Komisija suteikti Lenkijai organizacinę ir finansinę paramą jos gamtos apsaugos 
tarnybų struktūros reorganizavimo proceso reikmėms?
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5. Jeigu tam tikrų investicijų finansavimas būtų užblokuotas, ar Komisija galėtų pasiūlyti 
priemonių, kurių galėtų imtis Lenkijos Vyriausybė, siekdama atnaujinti darbus? (Lenkija 
norėtų suteikti reikiamą kompensaciją).

7. Buveinių direktyvų įgyvendinimas Suomijoje (S. Hassi, R. Myller)

Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos – tai 
ES gamtos ir biologinės įvairovės politikos kertinis akmuo. Vadovaujantis Buveinių direktyva 
buvo sukurtas „Natura2000“ tinklas.
Suomijos Pallastunturi regionas priklauso „Natura2000“ tinklui. Pallastunturi yra kelių tipų 
natūralių buveinių – pavyzdžiui, epifitų turtingi Fenoskandijos hemiborealiniai natūralūs seni 
plačialapių miškai, kurie, vadovaujantis Buveinių direktyva ir jos priedais, priklauso Bendrijos 
svarbos tipui, kurio apsaugai reikia įsteigti specialią saugomą teritoriją. Tokių tipų turinčiose 
vietose valstybės narės privalo taikyti būtinas apsaugos priemones, tarp jų atitinkamus 
tvarkymo planus, parengtus specialiai šioms teritorijoms. Direktyvoje aiškiai nurodyta, kad bet 
kokiems planams ir projektams, tiesiogiai nesusijusiems arba nebūtiniems teritorijos tvarkymui, 
bet galintiems ją reikšmingai paveikti individualiai arba kartu su kitais planais arba projektais, 
turi būti atliekamas jų galimo poveikio teritorijai įvertinimas.

Dabar Pallastunturi regione planuojama statyti naujų viešbučių. Tai galėtų turėti rimtų pasekmių 
regiono rūšims ir buveinėms, taigi labai svarbu, kad būtų atlikti visi reikalingi įvertinimai.

Norėtume paklausti Komisijos tokių dalykų: Kaip Komisija gali stebėti tokias teritorijas, kaip
Pallastunturi, kurios priklauso „Natura 2000“ tinklui ir kurioms yra taikomi Buveinių 
direktyvos reikalavimai? Kaip Komisija gali užtikrinti, kad valstybės narės įvykdytų savo 
įsipareigojimus įvertinti visas galimas grėsmes teritorijoje esančioms buveinėms ir kad poveikio 
teritorijoms įvertinimai atitiktų Buveinių direktyvos ir „Natura 2000“ taisyklių reikalavimus? 
Kuriame etape Komisija tikrina projektus, įgyvendinamus „Natura 2000“ tinklui 
priklausančiose teritorijose? Ar Komisijai reikia preliminarios informacijos prieš pradedant 
statybos procesą?


