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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΙΣ 9 - 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009

I. ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

1. Αδυναμία της ΕΕ να επιτύχει τους στόχους ανάσχεσης της απώλειας 
βιοποικιλότητας έως το 2010 (Chris Davies)

Η πρόσφατα δημοσιευθείσα ενδιάμεση αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος 
δράσης της ΕΚ για τη βιοποικιλότητα αποκάλυψε ότι είναι πολύ πιθανό η ΕΕ να μην επιτύχει 
τον στόχο ανάσχεσης της απώλειας βιοποικιλότητας έως το 2010, ακόμη και αν καταβληθούν 
αμέσως εντατικές προσπάθειες.

Ποιες πρωτοβουλίες θα αναλάβει η Επιτροπή από τώρα έως το τέλος του 2010 για τη 
βελτίωση της προόδου προς την επίτευξη του εν λόγω στόχου σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό 
επίπεδο;

Στην επικείμενη αναθεώρηση του προϋπολογισμού της ΕΕ, θα κάνει η Επιτροπή αναφορά 
στον στόχο της ανάσχεσης της απώλειας βιοποικιλότητας και θα προτείνει εναλλακτικές 
δυνατότητες σχετικά με τον τρόπο μεταρρύθμισης του προϋπολογισμού για τον σκοπό αυτόν;

II. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ (John Bowis)

2. Μπορεί η Επιτροπή να παράσχει ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση που αφορά τις 
συνεχιζόμενες καταστροφές τοποθεσιών Natura 2000 στη Βουλγαρία, σε σχέση με 
την απάντησή της με ημερομηνία 5 Νοεμβρίου 2008 στην ερώτηση που υπέβαλε ο 
Chris Davies;

III. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΔΗΓΙΩΝ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

3. Συμμόρφωση με τις οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους στην Απουλία, της 
Ιταλίας (Monica Frassoni)

Τον Σεπτέμβριο του 2007 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε (στην υπόθεση C-388/05) ότι 
η Ιταλία παραβίασε τις οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους, επιτρέποντας την πρόκληση 
βλάβης στον οικότοπο του Steppe στην Απουλία και την παρενόχληση των απειλούμενων 
χαμωτίδων. Περισσότερο από έναν χρόνο αργότερα, τι έχει πράξει η Επιτροπή προκειμένου να 
εξασφαλίσει τη συμμόρφωση της Ιταλίας με την απόφαση;
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4. Επεξεργασία αποβλήτων στη Huelva (Roberto Musacchio)

Τον Σεπτέμβριο του 2008 η επιχείρηση Fertiberia SA ζήτησε οικοδομική άδεια στον δήμο της 
Huelva για την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας των όξινων υδάτων που χρησιμοποιούνται 
για τη μεταφορά των φωσφορικών αποβλήτων από τη μονάδα στις δεξαμενές, καθώς και των 
όμβριων υδάτων που μολύνονται από την επαφή με τα φωσφορικά απόβλητα. Τα εν λόγω 
ύδατα περιέχουν βαρέα μέταλλα (ψευδάργυρο, χαλκό, αργίλιο, κάδμιο και μόλυβδο) και 
άλλους ρύπους: αρσενικό, φθοριούχες ενώσεις, φώσφορο και αμμωνία.

Η Fertiberia S.A εκτείνεται σε 1 200 εκτάρια έλους (δημόσια έκταση-θαλάσσια-χερσαία 
περιοχή) όπου εναποθέτει 120 εκατομμύρια τόνους φωσφορικών αποβλήτων, πολύ κοντά 
στην πόλη της Huelva και σε μια ζώνη που χαρακτηρίζεται τόπος κοινοτικής σημασίας 
(ΤΚΣ).

Τον Απρίλιο του 2008 η Επαρχιακή Αντιπροσωπεία της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της 
Ανδαλουσίας παρέσχε στη Fertiberia ενιαία περιβαλλοντική έγκριση, διάρκειας 8 ετών. Η εν 
λόγω έγκριση αναγνωρίζει ότι έως το 1997 τα όξινα ύδατα απορρίπτονταν στον ποταμό Tinto 
χωρίς κανενός είδους επεξεργασία και επαναχρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά των 
φωσφορικών αποβλήτων, στη βάση ενός θεωρητικού κλειστού κυκλώματος.

Περισσότερα από 50 000 m3 όξινων υδάτων απορρίφθηκαν στην εκβολή στη Huelva το 1999 
λόγω ρωγμής σε μια δεξαμενή, με αποτέλεσμα πλήθος καταγγελιών κατά της Fertiberia για 
τη μηνιαία και περιοδική απόρριψη όξινων υδάτων στην εκβολή στη Huelva. Επί του 
παρόντος, τα εν λόγω ύδατα εξακολουθούν να μην υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Η περιγραφείσα κατάσταση συνιστά παραβίαση της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, 
η οποία αφορά την οδηγία 2000/60/ΕΚ και την οδηγία σχετικά με την ολοκληρωμένη 
πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (ΟΠΕΡ) καθώς και τους κανόνες σχετικά με τις βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές της βιομηχανίας ανόργανων χημικών προϊόντων μεγάλου όγκου 
παραγωγής –  αμμωνία, οξέα και λιπάσματα (BREF).

Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να εξασφαλίσει την τήρηση 
των προαναφερθεισών οδηγιών και του εγγράφου BREF;
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