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UPLATŇOVÁNÍ EVROPSKÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ

SCHŮZE VÝBORU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE DNECH 9.–11. ÚNORA 2009

I. Biologická rozmanitost

1.       EU není schopna zastavit ztrátu biologické rozmanitosti do roku 2010 (Chris 
Davies)

Nedávno zveřejněné střednědobé posouzení zavádění akčního plánu biologické rozmanitosti 
ES odhalilo, že EU s velkou pravděpodobností nesplní svůj cíl zastavit pokles biologické 
rozmanitosti, a to ani v případě, že by okamžitě vyvinulo intenzivní snahu.

Jaké iniciativy bude Komise vyvíjet od tohoto okamžiku do konce roku 2010 s cílem zrychlit 
pokrok směrem k tomuto cíli na úrovni EU a členských států?

Zmíní se Komise v následující revizi rozpočtu EU o účelu zastavení ztráty biologické 
rozmanitosti, a navrhne možnosti, jak může být za tímto účelem upraven rozpočet?

II. OCHRANA PŘÍRODY (John Bowis)

2. Mohla by Komise poskytnout nejnovější informace o situaci týkající se pokračujícího 
poškozování lokalit Natura 2000 v Bulharsku podobně jako v odpovědi ze dne 
5. listopadu 2008 na otázku položenou Chrisem Daviesem?

III. UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNIC – ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY

3. Dodržování směrnice o ptácích a přírodních stanovištích v italské Apulii (Monica 
Frassoni)

V září 2007 rozhodl Evropský soudní dvůr (ve věci C-388/05), že Itálie porušuje směrnice 
o ptácích a přírodních stanovištích, neboť umožnila poškození přírodního stanoviště Steppe 
v Apulii a vyrušení ohroženého dropa malého. Co udělala po více než jednom roce Komise, 
aby zajistila, že se Itálie bude řídit tímto rozsudkem?

4. Zpracování odpadu v Huelvě (Roberto Musacchio)

Podnik Fertiberia SA požádal v září 2008 městský úřad v Huelvě o stavební povolení ke 
stavbě čistírny na zpracování kyselých vod používaných při dopravě fosfosádrovcového 
odpadu z továrny do nádrží a dešťové vody znečištěné kontaktem s fosfosádrovcovým 
odpadem. Tyto vody obsahují těžké kovy (zinek, měď, hliník, kadmium a olovo) a další 
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znečišťující látky: arzén, fluoridy, fosfor a čpavek.

Podnik Fertiberia S.A je umístěn na 1 200 hektarech bažinaté půdy (veřejný pozemek –
mořské pobřeží), kde je v těsné blízkosti města Huelva a oblasti zájmu Společenství uloženo 
120 milionů tun fosfosádrovcového odpadu.

V dubnu 2008 udělilo krajské zastoupení Rady pro životní prostředí v Andalusii podniku 
Fertiberia integrované povolení v oblasti životního prostředí s platností na 8 let. Podle tohoto 
povolení byly kyselé vody až do roku 1997 vypouštěny do řeky Tinto, aniž by byly nějakým 
způsobem zpracovány, a poté byly znovu používány k dopravě fosfosádrovcového odpadu. 
Teoreticky tím vznikl uzavřený kruh.

V roce 1999 v důsledku porušení nádrže uniklo do ústí řeky Huelva více než 50 000 m3

kyselých vod. To dalo podnět k podání mnoha žalob proti podniku Fertiberia vzhledem 
k tomu, že každý měsíc pravidelně vypouštěl kyselé vody do ústí řeky Huelva. Tyto vody 
nebyly dodnes vyčištěny.

Tento stav představuje porušení právních předpisů Společenství v oblasti životního prostředí, 
konkrétně směrnice 2000/60/ES, směrnice IPPC a právní úpravy týkající se nejlepších 
dostupných technik v průmyslu anorganických chemických výrobků s vysokým objemem 
výroby – čpavku, kyselin a hnojiv (Bref).

Jaká opatření chce Evropská komise přijmout, aby zaručila dodržování výše uvedených 
směrnic a dokumentu Bref?
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