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APLICAREA LEGISLAŢIEI EUROPENE DE MEDIU

REUNIUNEA COMISIEI PENTRU MEDIU DIN 23-25 IUNIE 2008

ÎNTREBĂRI ORIZONTALE

1. Mecanisme de control al finanţării comunitare (S. Hassi)

Cum garantează Comisia că fondurile comunitare sunt cheltuite doar pentru proiectele care 
respectă pe deplin legislaţia europeană de mediu?

Ce mecanisme de control utilizează Comisia pentru a verifica respectarea pe deplin a acestei 
legislaţii?

De ce mecanisme dispune Comisia pentru a recupera fondurile atribuite proiectelor care nu au 
respectat legislaţia comunitară privind mediul?

Câte proiecte care nu respectă pe deplin legislaţia europeană de mediu au fost finanţate de 
Comunitate din 2004 şi în câte cazuri Comisia nu a recuperat sumele plătite în mod nejustificat?
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APLICAREA DIRECTIVELOR - CAZURI SPECIALE

2. Aplicarea legislaţiei comunitare privind deșeurile în Italia (G. Sacconi)

La 23 mai, guvernul italian a emis Decretul-lege nr. 90 privind luarea unor măsuri excepţionale 
pentru a face faţă situaţiei de urgenţă din sectorul eliminării deşeurilor în regiunea Campania. 
I se solicită Comisiei să se pronunţe asupra compatibilităţii acestui decret cu Directiva 
1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri şi cu Directiva 
2006/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind deşeurile.
Comisiei i se mai solicită de asemenea să declare dacă decretul în cauză poate fi considerat o 
măsură suficientă pentru suspendarea procedurilor pe care aceasta le pregăteşte împotriva Italiei 
în cele două cazuri de încălcare a legislaţiei UE privind protecţia sănătății umane şi a mediului 
împotriva riscurilor determinate de deşeuri.

3. Aplicarea legislaţiei comunitare privind deșeurile în Italia (R. Mussachio)

Comisarul Dimas era conştient pe deplin de situaţia de urgenţă privind deşeurile din Napoli: am 
apreciat enorm discursul său din 15 ianuarie adresat Parlamentului European şi angajamentul pe 
care îl aştepta din partea autorităţilor locale şi naţionale italiene de a soluţiona această problemă.
Cum evaluează Comisia recentul decret-lege nr. 90 emis la 23 mai privind, în special, 
calendarele şi procedurile referitoare la măsurile preconizate şi la identificarea noilor depozite de 
deșeuri sau ameliorarea depozitelor temporare de deşeuri existente în Campania? Consideră 
Comisia că perioada stabilită (7 zile) şi resursele umane prevăzute (reducerea numărului de 
experţi de la 60 la 50), precum şi măsurile tehnice puse la dispoziţie pentru a realiza evaluarea 
impactului asupra mediului, în conformitate cu Directivele 85/337 şi 97/11, vor respecta 
legislaţia europeană? Decretul în cauză prevede că implicarea populaţiei este efectuată doar prin 
intermediul unor iniţiative de difuzare a informaţiilor realizate în numele Ministerului Educaţiei 
şi al preşedinţiei Consiliului. Potrivit Comisiei, decretul italian ar trebui să se aplice Directivelor 
2003/4 şi 2003/35 de aplicare a Convenţiei de la Aarhus care garantează dreptul la informare şi 
participarea părţilor implicate şi a populaţiei la luarea deciziilor privind planurile de gestionare a 
deșeurilor, ca una din acţiunile cheie?

4. Finanţarea comunitară a proiectelor privind deşeurile în Campania (M. Frassoni)

Potrivit unui raport privind punerea în aplicare a cadrului comunitar de sprijin din decembrie 
2007, regiunea italiană Campania a primit, între 2000 şi 2006, 367,56 milioane € din Fondul 
European de Dezvoltare Regională/Fondul Social European, pentru proiecte legate de deşeuri şi 
de regenerarea zonelor contaminate. 54% din aceste fonduri au fost alocate pentru 108 proiecte 
de regenerare, în timp de restul a fost alocat proiectelor legate de deşeuri. Raportul menţionează 
o creştere a procentului de colectare separată a deșeurilor în Italia de Sud, de la 2,4% la 10,2%, 
datorită finanţării.

Cu toate acestea, în provinciile Napoli şi Caserta, multe tone de deşeuri se află pe străzi. De 
asemenea, cetăţenii protestează împotriva creării unor noi depozite de deşeuri, de teamă că 
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acestea ar putea fi folosite (în mod ilegal) pentru eliminarea deşeurilor toxice, aşa cum s-a 
întâmplat cu depozitele existente. În plus, decretul guvernului italian recent propus pare să 
justifice aceste temeri, datorită numeroaselor derogări de la legislaţia UE pe care le conţine.
1. Este Comisia în măsură să ofere o listă detaliată a tuturor depozitelor care au primit sprijin 
financiar din aceste 367,56 milioane €? 

2. Este Comisia în măsură să devedească că întreaga sumă a fost cheltuită exclusiv pentru 
proiecte care respectă pe deplin legislaţia comunitară? În caz contrar, câte proiecte neeligibile au 
fost finanţate şi câte ordine de recuperare au fost emise pentru sumele plătite nejustificat?

3. Ce măsuri va lua Comisia pentru a se asigura că cele 410 milioane € prevăzute pentru perioada 
2007-2013 vor contribui cu adevărat la soluţionarea problemei deşeurilor în Campania?

5. Aplicarea legislaţiei comunitare privind deșeurile în Grecia (D. Papadimoulis)

Comisia a menţionat anterior că, în vederea respectării hotărârii CEJ în cazul C-205/03, 
autorităţile greceşti s-au angajat să elimine toate depozitele necontrolate de deşeuri până la 
31.12.2008. Conform răspunsurilor anterioare ale Comisiei, 814 programe de reabilitare a 
depozitelor ilegale de deşeuri au fost cofinanţate din Fondul de Coeziune până în septembrie 
2007. 
Cum evaluează Comisia informaţiile furnizate de autorităţile greceşti privind măsurile luate 
pentru închiderea depozitelor ilegale de deşeuri şi utilizarea fondurilor UE? Care este rata de 
absorbţie corespunzătoare a acestor fonduri? În opinia Comisiei, depozitele ilegale de deşeuri ar 
trebui să înceteze să mai funcţioneze până la sfârşitul anului 2008? Ce intenţionează Comisia să 
facă în cazul în care autorităţile competente greceşti nu îşi îndeplinesc, nici de data aceasta, 
angajamentele luate privind aplicarea la timp a legislaţiei europene relevante privind deşeurile?

6. Aplicarea directivei privind habitatele în Polonia (B. Sonik)

1. Referitor la faptul că guvernul polon a elaborat un program complex de propunere şi 
catalogare a zonelor pentru reţeaua ecologică europeană Natura 2000, va permite Comisia să se 
facă schimbări în zonele care au fost deja propuse pentru programul Natura 2000 (schimbările 
propuse vor fi justificate şi elaborate în urma unor studii ştiinţifice specifice)?

2. Având în vedere că Polonia a propus zone vaste, care se întind până la 20-30 de mii de 
hectare, pentru includerea lor în reţeaua Natura 2000, va accepta Comisia ca aceste zone să fie 
împărţite în categorii (de exemplu, categoria 0 - fără posibilitate de acţiune; categoria 1 -
posibilitate limitată şi necesitatea evaluării impactului de mediu; categoria 2 - bună posibilitate 
de acţiune; categoria 3 - fără necesitatea evaluării impactului de mediu)? Aceste categorii ar 
urma să fie stabilite în urma unei cercetări ştiinţifice specifice.

3. În cazurile în care este dificil să se realizeze investiţii, ar fi posibilă organizarea unor reuniuni 
de lucru cu organismele relevante ale Comisiei Europene, cu scopul de a găsi soluţii de 
compromis care să prevină suspendarea lucrărilor în curs?

4. Este Comisia în măsură să ofere Poloniei sprijin organizațional şi financiar în procesul de 
reorganizare a structurii serviciilor sale de protecţie a naturii?
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5. Dacă sunt blocate resursele pentru anumite investiţii, poate Comisia să propună măsuri pe care 
le-ar putea lua guvernul polon în vederea reluării lucrărilor? (Polonia este dispusă să ofere 
compensaţiile necesare)

7. Aplicarea directivei privind habitatele în Finlanda (S. Hassi, R. Myller)

Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră 
sălbatice constituie unul din fundamentele politicii UE privind natura şi biodiversitatea. Reţeaua 
Natura 2000 a fost creată în conformitate cu directiva privind habitatele.

Regiunea Pallastunturi în Finlanda face parte din reţeaua Natura 2000. În Pallastunturi există mai 
multe tipuri de habitate naturale, ca de exemplu pădurile bătrâne caducifoliate naturale 
hemiboreale finoscandinave care, potrivit directivei privind habitatele şi anexelor sale, intră în 
categoria tipurilor de habitate de importanță comunitară, a căror conservare necesită desemnarea 
unei arii speciale de conservare. În locurile în care există astfel de specii, statele membre trebuie să 
stabilească măsurile necesare de conservare, care includ planuri de gestionare adecvate create 
special pentru aceste situri. Directiva menţionează clar că orice plan sau proiect care nu are o 
legătură directă cu sau nu este necesar pentru gestionarea sitului, dar care ar putea afecta în mod 
semnificativ aria, per se sau în combinație cu alte planuri sau proiecte, trebuie supus unei evaluări 
corespunzătoare a efectelor potențiale asupra sitului, în funcție de obiectivele de conservare ale 
acestuia din urmă.
În prezent, există planuri de construire a unui nou complex hotelier în regiunea Pallastunturi. Acest 
lucru ar putea avea efecte grave asupra speciilor şi habitatelor din regiune şi este, prin urmare, 
foarte important să se facă toate evaluările necesare.

Am dori să punem Comisiei următoarele întrebări: Cum poate Comisia să monitorizeze regiuni 
precum Pallastunturi, care aparţin reţelei Natura 2000 şi care intră sub incidenţa dispoziţiilor 
directivei privind habitatele? Cum poate Comisia să garanteze că statele membre îşi îndeplinesc 
obligaţia de a evalua toate riscurile posibile pentru habitat din aria respectivă şi că evaluarea 
efectelor potențiale asupra sitului respectă dispoziţiile directivei privind habitatele şi regulile 
programului Natura 2002?  În ce etapă examinează Comisia proiectele din zona reţelei Natura 
2000? Cere Comisia informaţii suplimentare înainte ca procesul de construcţie să poată începe?
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