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EIROPAS VIDES TIESĪBU AKTU ĪSTENOŠANA

VIDES KOMITEJAS SANĀKSME 2008. GADA 23.–25. JŪNIJĀ

HORIZONTĀLIE JAUTĀJUMI

1. ES finansējuma kontroles mehānismi (S. Hassi)

Kā Komisija nodrošina to, ka Kopienas fondi tiek tērēti, pilnībā saskaņojot tos ar ES vides
tiesību aktiem?

Kādus kontroles mehānismus Komisija piemēro, lai pārbaudītu, vai viss tiek pilnībā saskaņots?

Kādi mehānismi ir Komisijai, lai atgūtu līdzekļus, kas iztērēti projektos, kuri neatbilst Kopienas 
tiesību aktiem par vidi?

Cik daudz projektu, kas nebija pilnībā atbilstoši Kopienas tiesību aktiem par vidi, Kopiena ir 
finansējusi kopš 2004. gada, un cik bija to lietu, kurās Komisija atguva nepienācīgi izmaksāto 
summu?



PE407.746 2/4 DT\727105LV.doc

LV                                      ĀRĒJAIS TULKOJUMS

DIREKTĪVU ĪSTENOŠANA — ĪPAŠI GADĪJUMI

2. Kopienas atkritumu apsaimniekošanas tiesību aktu īstenošana Itālijā (G. Sacconi)

Itālijas valdība 23. maijā izdeva Dekrētu-Likumu Nr. 90 par īpašiem veidiem, kā tikt galā ar 
ārkārtas gadījumiem atkritumu apglabāšanas jomā Kampānijas reģionā. 
Vai Komisija piekritīs, ka šis dekrēts ir savienojams ar Padomes 1999. gada 26. aprīļa 
Direktīvu 1999/31/EK par atkritumu poligoniem un ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 5. aprīļa Direktīvu 2006/12/EK par atkritumiem?
Vai Komisija tāpat piekritīs, ka ar konkrēto dekrētu varētu būt pietiekami, lai tas noderētu par 
attaisnojumu, atliekot procesu uzsākšanu pret Itāliju par ES tiesību aktu par cilvēku veselības un 
vides aizsardzību pret atkritumu radīto risku divreizēju pārkāpšanu?

3. Kopienas atkritumu apsaimniekošanas tiesību aktu īstenošana Itālijā (R. Mussachio)

Komisārs S. Dimas ļoti labi apzinājās to ārkārtas situāciju attiecībā uz atkritumiem, kāda bija
Neapolē: mēs atzinīgi novērtējām viņa runu 15. janvārī EP un viņa cerību pilno uzticēšanos 
Itālijas vietējām un valsts iestādēm, ka tās būs spējīgas atrisināt šo situāciju. Kā Komisija 
novērtē neseno Itālijas normatīvo Dekrētu Nr. 90, kas izdots 23. maijā un galvenokārt attiecas uz 
grafikiem un procedūrām paredzētajiem pasākumiem, kā arī uz jaunu atkritumu krātuvju 
teritoriju iegūšanu vai atjaunošanu Kampānijā? Vai Komisija uzskata, ka ieplānotais laiks 
(7 dienas) un cilvēku resursi (samazināts ekspertu skaits no 60 uz 50), kā arī tehniskie līdzekļi, 
kas paredzēti, lai sasniegtu novērtējumu par ietekmi uz vidi atbilstoši Direktīvai 85/337 un 
Direktīvai 97/11, būs saskaņā ar Eiropas tiesību aktiem? Dekrētā iedzīvotāju iesaistīšana 
paredzēta tikai Izglītības ministrijas un Padomes prezidējošās valsts izplatīšanas iniciatīvās. Pēc 
Komisijas domām, vai Itālijas dekrēts skaidri jāattiecina uz Direktīvu 2003/4 un 
Direktīvu 2003/35, ar kurām īsteno Orhūsas Konvenciju, kas garantē tiesības uz pieeju 
informācijai un uz sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā attiecībā uz atkritumu 
apsaimniekošanas plāniem kā vienu no būtiskākajiem pamatpasākumiem?

4. ES finansējums atkritumu apsaimniekošanas projektiem Kampānijā (M. Frassoni)

Saskaņā ar 2007. gada decembra progresa ziņojumu par Kopienas atbalsta shēmu Itālijas
Kampānijas reģions saņēma 367,53 miljonus eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda /
Eiropas Sociālā fonda projektiem, kas saistīti ar atkritumu un piesārņotu teritoriju reģenerāciju 
no 2000. gada līdz 2006. gadam. 54 % līdzekļu no šiem fondiem nonāca 108 teritoriju 
reģenerāciju projektos, savukārt pārējie līdzekļi nonāca projektos, kas saistīti ar atkritumu 
apsaimniekošanu. Ziņojums attiecas uz atsevišķas atkritumu savākšanas procentuālo pieaugumu 
Dienviditālijā no 2,4 % līdz 10,2 % sakarā ar finansējumu.

Tomēr Neapoles un Kasertas provincē tonnām atkritumu atrodas uz ielām. Un iedzīvotāji 
protestē pret jaunajiem atkritumu poligoniem, jo baidās, ka tie varētu (nelikumīgi) saņemt 
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toksiskos atkritumus, kā tas notika esošajos atkritumu poligonos. Turklāt Itālijas valdības nesen 
ierosinātais dekrēts lielā mērā pamato šīs bailes, jo tajā ir vairākas atkāpes no ES tiesībām.

1. Vai Komisija var sniegt sīki izstrādātu sarakstu, kurā iekļauti visi, kas saņēmuši finansiālu 
atbalstu no šiem 367,53 miljoniem eiro?

2. Vai Komisija var apliecināt, ka visa summa tika iztērēta tikai projektiem, kas pilnībā saskaņoti 
ar Eiropas Kopienas tiesībām? Ja nevar, cik daudz nelikumīgu projektu tika finansēti un cik
daudz rīkojumu par līdzekļu atmaksu tika izdoti attiecībā uz nepienācīgi izmaksātajām naudas 
summām?

3. Kādus pasākumus Komisija veiks, lai pārliecinātos, ka 410 miljoni eiro, kas paredzēti 
periodam no 2007. gada līdz 2013. gadam, patiešām tiks ieguldīti, lai risinātu Kampānijas 
reģiona atkritumu problēmas?

5. Kopienas atkritumu apsaimniekošanas tiesību aktu īstenošana Grieķijā
(D. Papadimoulis)

Komisija iepriekš ir norādījusi, ka, lai izpildītu Eiropas Kopienu Tiesas nolēmumu lietā C-
205/03, Grieķijas iestādes uzņēmās likvidēt visus nekontrolētos poligonus līdz 2008. gada 
31. decembrim. Pēc Komisijas iepriekš sniegtajām atbildēm, bija 814 nelikumīgu atkritumu 
poligonu atjaunošanas programmas, kam piešķirts Kohēzijas fonda līdzfinansējums līdz 
2007. gada septembrim. 
Kā Komisija vērtē Grieķijas iestāžu sniegto informāciju par nelikumīgo atkritumu poligonu 
slēgšanas pasākumiem un ES finansējuma izmantošanu?
Kāda ir attiecīgie rādītāji? Vai Komisijas skatījumā nelikumīgie atkritumu poligoni beigs savu 
darbību līdz 2008. gada beigām? Ko Komisija ir ieplānojusi darīt gadījumā, ja Grieķijas 
kompetentajām iestādēm atkal neizdosies izpildīt savu solījumu laikus īstenot attiecīgos Eiropas 
tiesību aktus?

6. Biotopu direktīvas īstenošana Polijā (B. Sonik)

1. Sakarā ar to, ka Polijas valdība ir izstrādājusi programmu, kas piedāvā un uzskaita teritorijas 
Natura 2000 Eiropas vides tīklam, vai Komisija ļaus veikt izmaiņas teritorijās, kuras jau 
iekļautas Natura 2000 programmā (piedāvātās izmaiņas tiks apstiprinātas un veidotas, balstoties 
uz īpašiem zinātniskiem pētījumiem)?

2. Ņemot vērā to, ka Polija ir iesniegusi plašas teritorijas iekļaušanai Natura 2000 tīklā, kas to 
palielina apmēram par 20–30 tūkstošiem hektāru, vai Komisija ļaus tās iedalīt kategorijās 
(piemēram, 0 kategorija — nepieļauj nekādu darbību, 1. kategorija — ierobežotas iespējas un 
nepieciešamība pēc ietekmes uz vidi novērtējuma, 3. kategorija — nav nepieciešamības pēc 
ietekmes uz vidi novērtējuma)? Kategorijas tiks noteiktas, balstoties uz īpašiem zinātniskiem 
pētījumiem.
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3. Vai tajos gadījumos, kad ir sarežģīti veikt ieguldījumus, būtu iespējams organizēt darba 
sanāksmes ar Eiropas Komisijas attiecīgajām iestādēm, lai rastu kompromisa risinājumus, lai 
darbs, kas jau īstenots, netiktu apturēts?

4. Vai Komisija var nodrošināt Polijai organizatorisku un finansiālu atbalstu dabas aizsardzības 
pakalpojumu pārveidošanas procesā?

5. Vai Komisija var piedāvāt pasākumus, kurus Polijas valdība varētu veikt, lai darbi tiktu 
atsākti, ja atsevišķu ieguldījumu finansēšanas resursi ir bloķēti? (Polija ir gatava piedāvāt 
nepieciešamo atlīdzību.)

7. Biotopu direktīvas īstenošana Somijā (S. Hassi, R. Myller)

Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību veido ES dabas 
un bioloģiskās daudzveidības politikas pamatus. Natura 2000 tīkls tika izveidots, balstoties uz 
Biotopu direktīvu. 
Pallastunturi reģions Somijā ir daļa no Natura 2000 tīkla. Pallastunturi ir vairāki dabisko biotopu
veidi, piemēram, Fennoscandian hemiboreal — dabisks vecs platlapju mainīgs mežs, kurš saskaņā 
ar Biotopu direktīvu un tās pielikumiem atbilst Kopienas interesēm un kura saglabāšana prasa to 
apzīmēt kā īpaši aizsargājamu teritoriju. Vietās, kurās ir šādi biotopu veidi, dalībvalstīm jāveic 
nepieciešamie saglabāšanas pasākumi, kas ietver piemērotus pārvaldības plānus, kuri īpaši veidoti 
šīm vietām. Direktīvā skaidri norādīts, ka jebkurš plāns vai projekts, kas nav tieši saistīts ar vietas 
pārvaldību vai nav šai pārvaldībai nepieciešams, bet kam ir ievērojama ietekme uz to, atsevišķi vai 
kopā ar kādiem citiem plāniem vai projektiem, tiks pienācīgi novērtēts par tā īstenošanu teritorijā, 
ņemot vērā teritorijas saglabāšanas mērķus.

Patlaban tiek plānots Pallastunturi reģionā būvēt jaunu viesnīcu atpūtas kompleksu. Tas varētu 
radīt nopietnu ietekmi uz reģiona sugām un biotopiem, tāpēc ir ļoti svarīgi veikt visus 
nepieciešamos novērtējumus.
Mēs vēlētos uzdot Komisijai šādus jautājumus: Kā Komisija var novērot tādas teritorijas kā 
Pallastunturi, kas pieder Natura 2000 tīklam un atbilst Biotopu direktīvas prasībām? Kā Komisija 
var nodrošināt to, ka dalībvalstis pilda tām uzliktās saistības, lai izvērtētu visus iespējamos riskus 
ietekmei uz biotopu teritoriju, un ka novērtējums atbilst Biotopu direktīvas prasībām un 
Natura 2000 noteikumiem? Kurā stadijā Komisija pēta Natura 2000 tīkla projektus? Vai Komisija 
pieprasa sākotnējo informāciju, pirms tiek sākti būvniecības darbi?
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