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EUROOPA KESKKONNASEADUSE RAKENDAMINE

KESKKONNAKOMISJONI 9.–11. VEEBRUARI 2009. AASTA KOOSOLEK

I. BIOLOOGILINE MITMEKESISUS

1. ELi ebaõnnestumine seoses bioloogilise mitmekesisuse hävimise peatamisega 
2010. aastaks (Chris Davies)

Hiljuti avaldatud EÜ bioloogilise mitmekesisuse tegevuskava rakendamise vahehindamine 
näitas, et väga tõenäoliselt ei täida EL 2010. aastaks oma ülesannet peatada bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemine, isegi kui selleks võetaks viivitamata aktiivseid meetmeid.

Milliseid algatusi kavatseb komisjon praegusest kuni 2010. aasta lõpuni teha, et saavutada 
suuremat edu eesmärgi täitmiseks ELi ja liikmesriikide tasandil.

Kas eelseisvas ELi eelarve läbivaatamises viitab komisjon eesmärgile peatada bioloogilise 
mitmekesisuse hävimine ja teeb ettepanekuid, kuidas tuleks eelarvet eesmärgi saavutamiseks 
reformida?

II. LOODUSKAITSE (John Bowis)

2. Kas komisjon võiks esitada ajakohast teavet Bulgaaria Natura 2000 alade järjekindla 
kahjustamise kohta, et täiendada komisjoni 5. novembri 2008. aasta vastust Chris 
Daviese esitatud küsimusele?

III. DIREKTIIVIDE RAKENDAMINE – KONKREETSED JUHTUMID

3. Apuulia (Itaalia) olukorra kooskõla linnu- ja elupaigadirektiiviga (Monica 
Frassoni)

2007. aasta septembris otsustas Euroopa Kohus (kohtuasjas C-388/05), et Itaalia rikub linnu-
ja elupaigadirektiivi, kuna riik ei teinud midagi, et hoida ära Apuulias asuva stepi elupaiga 
kahjustumine ning väiketrappide häirimise oht. Mida on komisjon nüüd, rohkem kui aasta 
hiljem, teinud tagamaks, et Itaalia otsust täidaks?

4. Jäätmekäitlus Huelvas (Roberto Musacchio)

Septembris 2008 taotles ettevõte Fertiberia SA Huelva linnavalitsuselt ehitusluba, et rajada 
käitlusjaam, eesmärgiga käidelda happelisi vedelikke, mida kasutatakse fosforkipsi 
transportimisel tehasest basseinidesse, ning fosforkipsiga kokkupuutest saastunud vihmavett. 
Kirjeldatud happelised vedelikud sisaldavad raskmetalle (tsink, vask, alumiinium, kaadmium 
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ja tina) ning muid järgmiseid saasteaineid: arseen, fluoriidid, fosfor ja ammoniaak.

Fertiberia S.A hõivas Huelva linna ja ühenduse tähtsusega ala läheduses 1200 hektarit soist 
ala (avalikus kasutuses maa – mereäärne maismaa-ala), kuhu ladustas 120 miljonit tonni 
fosforkipsi.

Aprillis 2008 andis keskkonnaministeeriumi Andaluusia esindus Fertiberiale 8 aastat kehtiva 
integreeritud keskkonnaloa. Nimetatud keskkonnaloas on sätestatud, et alates 1997. aastast on 
Tinto jõkke suunatud täiesti käitlemata happelisi vedelikke ning et samu happelisi vedelikke 
on suletud ringluse põhjendusel kasutatud taas fosforkipsi transportimiseks.

1999. aastal on ühe basseini purunemise tagajärjel lekkinud Huelva jõkke üle 50 000 m3 

happelisi vedelikke, mis tõi Fertiberia vastu hulganisti kaebusi, milles nõuti happeliste 
vedelike igakuist ja regulaarset väljapumpamist Huelva jõest. Nimetatud happelised vedelikud 
on siiani käitlemata. 

Kirjeldatud olukord on vastuolus ühenduse keskkonnaalaste õigusaktidega, nagu direktiiviga 
2000/60/EÜ ja saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli (IPPC) direktiiviga, samuti 
anorgaaniliste kemikaalide (ammoniaagi, hapete ja väetiste) suuremahulise tootmise suhtes 
kehtivate parima võimaliku tehnika kasutamise eeskirjadega (ehk BREF-dokumendiga).

Milliseid meetmeid kavatseb Euroopa Komisjon võtta eespool nimetatud direktiivide ja 
BREF-dokumendi nõuete täitmise tagamiseks?
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