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IZVAJANJE EVROPSKE OKOLJSKE ZAKONODAJE

SEJA ODBORA ZA OKOLJE OD 23. DO 25. JUNIJA 2008

SPLOŠNA VPRAŠANJA

1. Mehanizmi nadzora financiranja v EU (Satu Hassi)

Kako Komisija zagotavlja, da se skladi Skupnosti uporabljajo le za projekte, ki se popolnoma 
skladajo z okoljskim pravom EU?

Kakšne nadzorne mehanizme uporablja Komisija za ugotavljanje popolne skladnosti?

S katerimi mehanizmi lahko Komisija izterja sredstva za projekte, ki niso bili v skladu z 
okoljskim pravom Skupnosti?

Koliko projektov, ki niso bili popolnoma skladni z okoljskim pravom Skupnosti, je slednja 
financirala po leto 2004 in v koliko primerih je Komisija izterjala neupravičeno izplačane 
zneske?
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IZVAJANJE DIREKTIV – POSEBNI PRIMERI

2. Izvajanje zakonodaje Skupnosti o odpadkih v Italiji (Guido Sacconi)

23. maja je italijanska vlada izdala uredbo z zakonsko močjo št. 90 o posebnih ukrepih za 
soočanje z izrednimi razmerami v sektorju odstranjevanja odpadkov v kampanijski regiji. 
Ali se bo Komisija izrekla o skladnosti te uredbe z Direktivo Sveta 1999/31/ES z dne 26. 
aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih ter Direktivo Evropskega parlamenta in 
Sveta 2006/12/ES z dne 5. aprila 2006 o odpadkih?
Ali Komisija meni, da ta uredba zadostuje za ustavitev postopka proti Italiji zaradi dveh 
kršitev zakonodaje EU o varstvu človeškega zdravja in okolja pred tveganji, ki so povezana z 
odpadki?

3. Izvajanje zakonodaje Skupnosti o odpadkih v Italiji (Roberto Mussachio)

Komisar Stavros Dimas se je zelo dobro zavedal izrednih razmer z odpadki v Neaplju: zelo 
smo odobravali njegov govor 15. januarja pred Evropskim parlamentom in njegovo zavezo 
lokalnim in nacionalnim oblastem v Italiji, da bodo našli rešitev za nastale razmere. Kako 
Komisija ocenjuje nedavno, 23. maja sprejeto italijansko zakonodajno uredbo št. 90, ki se v 
glavnem nanaša na časovne razporede in postopke v zvezi s predvidenimi ukrepi in 
opredelitvami novih ali izboljšanjem obstoječih odlagališč v Kampaniji? Ali Komisija meni, 
da bodo časovni okvir (7 dni), človeški viri (zmanjšano število strokovnjakov s 60 na 50) in 
tehnična sredstva, ki so bili predvideni za dosego vplivov na okolje skladno z direktivama 
85/337 in 97/11, v skladu z evropsko zakonodajo? V uredbi je vključevanje prebivalstva 
predvideno le z razširjanjem pobud ministrstva za šolstvo in predsedstva Sveta. Ali naj bi se 
po mnenju Komisije italijanska uredba jasno nanašala na direktivi 2003/4 in 2003/35 o 
izvajanju aarhuške konvencije, ki kot enega izmed bistvenih ukrepov vsem zaiteresiranim in 
prebivalstvu zagotavljata pravico do informacij in sodelovanja pri odločanju o načrtih za 
ravnanje z odpadki?

4. Evropsko financiranje projektov v zvezi z odpadki v Kampaniji (Monica Frassoni)

Glede na poročilo o izvrševanju okvira podpore Skupnosti za december 2007 je italijanska 
regija Kampanija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada 
v obdobju od 2000 do 2006 prejela 367,53 milijonov eurov za projekte, povezane z odpadki in 
predelavo odpadnega materiala. 54 % teh sredstev je bilo uporabljenih za 108 projektov 
predelave, ostalo pa za projekte v zvezi z odpadki. Poročilo se nanaša na povečanje deleža 
ločenega zbiranja odpadkov v južni Italiji z 2,4 % na 10,2 % zaradi financiranja.

Kljub temu v provincah Neapelj in Caserta po ulicah leži na tone odpadkov, državljani pa 
protestirajo proti novim odlagališčem v strahu, da se bo tam (nezakonito) odlagalo strupene 
odpadke, kakor se je na sedanjih odlagališčih. Nedavno predlagana uredba italijanske vlade 
upravičuje te strahove zaradi številnih odstopanj od prava EU, ki jih vsebuje.
1. Ali lahko Komisija predloži podroben seznam vseh, ki so prejeli finančno podporo iz teh 
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367,53 milijonov eurov? 

2. Ali lahko Komisija dokaže, da je bil ves znesek porabljen le za projekte, ki so popolnoma 
skladni s pravom Skupnosti? Če temu ni tako, koliko neustreznih projektov je bilo 
financiranih in koliko nalogov za izterjavo neupravičeno izplačanih zneskov je bilo izdanih?

3. Kakšne ukrepe bo sprejela Komisija, da se zagotovi, da bo 410 milijonov eurov, ki so 
predvideni za obdobje 2007–2013, zares prispevalo k rešitvi problemov z odpadki v 
Kampaniji?

5. Izvajanje direktiv o kakovosti zraka v Grčiji (Dimitris Papadimoulis)

Komisija je navedla, da so se grške oblasti v skladu s sodbo C-205/03 Sodišča Evropskih 
skupnosti zavezale, da bodo do 31. decembra 2008 odpravile vsa nenadzorovana odlagališča 
odpadkov. Po prejšnjih odgovorih Komisije je bilo septembra 2007 iz Kohezijskega sklada 
sofinanciranih 814 programov sanacije nezakonitih odlagališč. 
Kako Komisija ocenjuje informacije grških oblasti v zvezi z ukrepi, ki so bili sprejeti za 
zaprtje nezakonitih odlagališč, in porabo sredstev EU? Kolikšen je ustrezen delež porabe? Ali 
bodo po mnenju Komisije nezakonita odlagališča prenehala obratovati do konca 2008? Kaj 
namerava Komisija storiti, če pristojne grške oblasti spet ne bodo izpolnile svojih obveznosti 
pravočasnega izvajanja evropske zakonodaje?

6. Izvajanje direktiv o habitatih na Poljskem (Bogusław Sonik)

1. Ali bo Komisija glede na to, da je poljska vlada pripravila zapleten program predlogov in 
kataloškega uvrščanja območij za Evropsko okoljsko omrežje Natura 2000, dovolila 
spremembe območij, ki so že bile predlagane za program Natura 2000 (predlagane 
spremembe bodo upravičene in pripravljene na podlagi posebnih znanstvenih študij)?

2. Ali bo Komisija glede na to, da je Poljska za vključitev v omrežje Natura 2000 predlagala 
velike površine, nekje med 20 in 30 hektarjev, dovolila, da se te razdelijo v kategorije (npr. 
kategorija 0 – brez možnosti ukrepanja; kategorija 1 – omejena možnost in potreba po oceni 
vpliva na okolje; kategorija 2 – možnost ukrepanja; kategorija 3 – brez potrebe po oceni 
vpliva na okolje)? Kategorije bi se določile na podlagi posebnih znanstvenih raziskav.

3. Ali bi bilo v primerih, ko so vlaganja otežena, mogoče organizirati delovne sestanke z 
ustreznimi telesi Evropske komisije, da bi se našlo kompromisne rešitve in preprečilo 
zadrževanje dela, ki se je že začelo?

4. Ali lahko Komisija Poljski zagotovi organizacijsko in finančno podporo za proces 
strukturne reorganizacije njenih naravovarstvenih storitev?

5. Ali lahko Komisija, če so finančna sredstva za nekatera vlaganja ustavljena, predlaga 
ukrepe, ki bi jih lahko sprejela poljska vlada, da bi omogočila nadaljevanje dela? (Poljska je 
pripravljena zagotoviti potrebno nadomestilo.)



PE407.746v01-00 4/4 DT\727105SL.doc

SL

7. Izvajanje direktiv o habitatih na Finskem (Satu Hassi, Riitta Myller)

Direktiva Sveta 92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst je temelj politike EU na področju narave in biotske raznovrstnosti. Omrežje 
Natura 2000 je bilo ustanovljeno z direktivo o habitatih.

Regija Pallastunturi na Finskem je del omrežja. V njej je nekaj tipov habitatov, kot so 
fenoskandijski hemiborealni naravni stari listnat gozdovi, ki po direktivi o habitatih in njenih 
prilogah sodijo med področja skupnega interesa Skupnosti, za ohranitev katerih je potrebna 
določitev posebnih ohranitvenih območij. V krajih, kjer se nahajajo, morajo države vzpostaviti 
potrebne ohranitvene ukrepe z ustreznimi načrti upravljanja, ki so bili pripravljeni posebej 
zanje. Direktiva jasno določa, da je vsak načrt ali projekt, ki ni neposredno povezan ali potreben 
za upravljanje kraja, ki pa ima nanj verjetno pomemben vpliv, posamezno ali v povezavi z 
drugimi načrti ali projekti predmet ustrezne presoje vplivov glede na ohranitvene cilje kraja.

Trenutno obstajajo načrti za gradnjo novih hotelskih zmogljivosti v Pallastunturiju, kar bi lahko 
imelo resne posledice za vrste in habitate v regiji in zato je zelo pomembno, da se opravijo 
potrebne ocene.
Komisijo bi radi vprašali, kako lahko nadzoruje območja znotraj mreže Natura 2000, kot je 
Pallastunturi in za katere veljajo zahteve direktive o habitatih? Kako lahko Komisija zagotovi, 
da države članice izpolnijo svoje obveznosti ocene vseh možnih tveganj za habitat območja in 
da ocene vplivov na kraj izpolnijo zahteve direktive o habitatih in pravila Nature 2000? Na 
kateri stopnji Komisija preuči projekte v območju Nature 2000? Ali potrebuje Komisija 
predhodne informacije pred začetkom gradnje?
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