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ПРИЛАГАНЕ НА EВРОПЕЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНА СРЕДА  НА 9—11 ФЕВРУАРИ 2009 Г.

I. БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ

1. Неизпълнение от страна на ЕС на целта за спиране на загубата на 
биологично разнообразие до 2010 г. (Chris Davies)

Наскоро публикуваната междинна оценка на изпълнението на Плана за действие на ЕС 
относно биологичното разнообразие разкри, че има много малка вероятност ЕС да 
изпълни целта си за 2010 г. за спиране на спада в биологичното разнообразие, дори да 
бъдат предприети незабавно интензивни действия.

Какви инициативи ще предприеме Комисията от този момент до края на 2010 г. за 
подобряване на напредъка към постигане на тази цел на равнище ЕС и държави-
членки?

Смята ли Комисията в предстоящия преглед на бюджета на ЕС да включи позоваване 
на целта за спиране на загубата на биологично разнообразие и да предложи 
възможности за реформа на бюджета с оглед на тази цел?

II. ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА (John Bowis)

2. Може ли Комисията да предостави актуализация на ситуацията във връзка с 
настоящото влошаването на условията в обекти по Натура 2000 в България, 
съгласно отговора й от 5 ноември 2008 г. на въпрос, внесен от Chris Davies?

III. ПРИЛАГАНЕ НА ДИРЕКТИВИТЕ — ОСОБЕНИ СЛУЧАИ

3. Съответствие с директивите за птиците и за местообитанията в Апулия, 
Италия (Monica Frassoni)

През септември 2007 г. Европейският съд (по дело C-388/05) се произнесе, че Италия 
нарушава директивите за птиците и за местообитанията, тъй като допуска влошаването 
на  условията в степните местообитания в Апулия и съществуването на опасност от 
обезпокояване на малките дропли . Какво е направила Комисията повече от година по-
късно, за да гарантира, че Италия изпълнява съдебното решение?



PE418.127v01-00 2/2 DT\760201BG.doc

BG

4. Преработка на отпадъци в Уелва (Roberto Musacchio)

През септември 2008 г. предприятието Fertiberia SA кандидатства за разрешение за 
строеж за изграждане в община Уелва на пречиствателна станция за киселинни води, 
използвани при транспорт на фосфогипс от завода до хвостохранилищата, както и на 
дъждовна вода, замърсена от контакт с фосфогипс. Тези води съдържат тежки метали 
(цинк, мед, алуминий, кадмий и олово) и други замърсители: арсен, флуор, фосфор и 
амоняк.

Fertiberia S.A заема 1200 хектара заблатени площи (земя, публична собственост, в 
морската брегова зона), където депонира 120 милиона тона фосфогипс, в 
непосредствена близост до град Уелва и до територия от значение за Общността.

През април 2008 г. областното представителство на Министерството на околна среда на 
регионалното правителство на Андалусия (Delegación Provincial de la Consejería de 
Medio Ambiente de Andalucía) предостави на Fertiberia комплексно екологично 
разрешително за срок от 8 години. С това разрешително се признава, че до 1997 г. 
киселинните води са били изхвърляни в река Тинто, без какъвто и да било вид 
преработка и са били използвани повторно за транспорт на фосфогипс на основата на
теоретично затворен кръг.

Над 50 000 м3 киселинни води са били изхвърлени в река Уелва през 1999 г. поради 
срутване на стената на хвостохранилище, което доведе до множество жалби срещу 
Fertiberia за това, че всеки месец периодично се отвеждат киселинни води в река Уелва. 
Понастоящем тези води все още не се преработват.

Изложената ситуация представлява нарушение на общностното законодателство в 
областта на околната среда, по-специално на Директива 2000/60/ЕО и Директива КПКЗ 
(комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването), както и нормативната 
уредба относно най-добрите налични техники  при производството на неорганични 
химични продукти, произвеждани в големи количества — амоняк, киселини и торове
(НДНТ).

Какви мерки смята да предприеме Комисията, за да гарантира изпълнението на 
цитираните по-горе директиви, както и на референтния документ за НДНТ?
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