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GENNEMFØRELSE AF DEN EUROPÆISKE MILJØLOVGIVNING

PÅ MILJØUDVALGETS MØDE DEN 9.-11. FEBRUAR 2009

I. BIODIVERSITET

1. EU's manglende evne til at standse tabet af biodiversitet inden 2010 (Chris Davies)

Den nyligt udgivne midtvejsevaluering af gennemførelsen af EU's handlingsplan for 
biodiversitet har vist, at EU højst sandsynligt ikke når sit mål om at få sat en stopper for tabet 
af biodiversitet inden 2010, selv om der straks gennemføres en særlig intensiv indsats.

Hvilke initiativer agter Kommissionen at tage inden udgangen af 2010 for at nå fremskridt i 
forhold til dette mål på EU-plan og i medlemsstaterne.

Agter Kommissionen i forbindelse med den kommende revision af EU-budgettet at henvise til 
målet om at standse tabet af biodiversitet og foreslå løsninger på, hvordan budgettet kan 
reformeres i denne henseende?

II. NATURBESKYTTELSE (John Bowis)

2. Kan Kommissionen fremlægge en opdatering over situationen vedrørende de 
igangværende skader på Natura 2000-lokaliteter i Bulgarien i henhold til 
Kommissionens svar af 5. november 2008 på forespørgslen fremsat af Chris Davies?

III. GENNEMFØRELSE AF DIREKTIVER - SPECIFIKKE SAGER

3. Overholdelse af fugle- og habitatdirektiverne i Apulien, Italien (Monica Frassoni)

I september 2007 afgjorde EF-Domstolen (i sag C-388/05), at Italien ikke overholdt fugle- og 
habitatdirektiverne, da landet tillader, at steppehabitater i Apulien skades og trues, mens 
dværgtrappen forstyrres. Nu mere end et år senere bedes Kommissionen beskrive, hvilke 
foranstaltninger den har truffet for at sikre, at Italien overholder dommen?

4. Behandling af affald i Huelva (Roberto Musacchio)

I september 2008 søgte virksomheden Fertiberia SA om tilladelse hos Huelva kommune til at 
opføre et rensningsanlæg for syreholdigt vand, som skal anvendes i forbindelse med transport 
af fosforholdigt materiale fra fabrikken til reservoiret samt for regnvand, der er blevet 
forurenet ved kontakt med fosforholdigt materiale. Vandet indeholder tungmetaller (zink, 
kobber, aluminium, cadmium og bly) samt andre forurenende stoffer: arsen, fluor, fosfor og 
ammoniak.

Fertiberia SA råder over et vådområde på 1.200 ha (offentligt kyst- og landområde), hvor der 
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opbevares 120 mio. t fosfor. Området ligger i nærheden af Huelva og en lokalitet af 
fællesskabsbetydning.

Provinskontoret for den regionale miljøforvaltning i Andalusien gav i april 2008 Fertiberia en 
integreret miljøtilladelse, som var gældende i otte år. Denne tilladelse medgiver, at der siden 
1997 er udledt syreholdigt vand i Tintofloden, uden at der er foretaget nogen form for 
rensning, og at vandet blev genanvendt i forbindelse med transport af fosforholdigt materiale i 
et lukket kredsløb.

Over 50.000 m3 syreholdigt vand blev udledt i Huelvafloden i 1999 på grund af brud på et 
reservoir, hvilket førte til en række klager over Fertiberia for hver måned og regelmæssigt at 
have udledt syreholdigt vand i Huelvafloden. Det syreholdige vand er endnu ikke blevet 
renset.

Den omtalte situation udgør en overtrædelse af Fællesskabets miljølovgivning, herunder 
direktiv 2000/60/EF, IPPC-direktivet og princippet om anvendelse af de bedste tilgængelige 
teknikker inden for industrien for uorganiske kemikalier, hvor der fremstilles en stor mængde 
stoffer - ammoniak, syre og gødningsstoffer (BREF).

Hvilke foranstaltninger agter Kommissionen at træffe for at sikre overholdelsen af de 
førnævnte direktiver og BREF-dokumentet?
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