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EUROOPAN UNIONIN YMPÄRISTÖLAINSÄÄDÄNNÖN TÄYTÄNTÖÖNPANO

YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN KOKOUS 9.–11. HELMIKUUTA 2009

I BIOLOGINEN MONIMUOTOISUUS

1. EU:n kykenemättömyys estää biologisen monimuotoisuuden väheneminen 
vuoteen 2010 mennessä (Chris Davies)

Äskettäin julkaistu väliarviointi EY:n biologista monimuotoisuutta koskevan 
toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta paljasti, ettei EU todennäköisesti saavuta tavoitetta, 
jonka mukaan biologisen monimuotoisuuden väheneminen pysäytetään vuoteen 2010 
mennessä, vaikka tehokkaita toimia toteutettaisiin välittömästi.

Mitä aloitteita komissio tekee vuoden 2010 loppuun mennessä edistääkseen kyseisen 
tavoitteen saavuttamista EU:ssa ja jäsenvaltioissa?

Aikooko komissio tulevassa EU:n talousarvion tarkastelussa mainita biologisen 
monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämistä koskevan tavoitteen ja esittää vaihtoehtoja 
siitä, miten talousarviota voidaan uudistaa tätä tavoitetta silmällä pitäen?

II LUONNONSUOJELU (John Bowis)

2. Voisiko komissio antaa ajan tasalla olevat tiedot tilanteesta, joka koskee jatkuvia 
vahinkoja Bulgarian Natura 2000 -alueilla, kuten se teki Chris Daviesin esittämään 
kysymykseen 5. marraskuuta 2008 antamassaan vastauksessa.

III DIREKTIIVIEN TÄYTÄNTÖÖNPANO – ERIKOISTAPAUKSIA

3. Lintu- ja luontotyyppidirektiivin noudattaminen Apuliassa, Italiassa (Monica 
Frassoni)

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen syyskuussa 2007 (asia C-388/05) antaman tuomion 
mukaan Italia rikkoi lintu- ja luontotyyppidirektiiviä salliessaan Apulian Steppen alueella 
sijaitsevan elinympäristön vahingoittumisen ja uhanalaisten pikkutrappien häiritsemisen. Nyt 
kun tuomion langettamisesta on kulunut yli vuosi, mitä toimia komissio on toteuttanut 
varmistaakseen, että Italia noudattaa tuomiota?

4. Jätevesihuolto Huelvan alueella (Roberto Musacchio)

Syyskuussa 2008 Fertiberia S.A. -yhtiö haki Huelvan kaupungilta rakennuslupaa jäteveden 
käsittelylaitokselle, jossa oli määrä puhdistaa fosforikipsijätteen kuljetuksessa tehtaasta 
altaisiin käytettävää hapanta vettä sekä fosforikipsijätteen saastuttamaa sadevettä. Kyseiset 
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vedet sisältävät raskasmetalleja (sinkkiä, kuparia, alumiinia, kadmiumia ja lyijyä) ja muita 
epäpuhtauksia: arseenia, fluorideja, fosforia ja ammoniakkia.

Fertiberia S.A. on varastoinut hallussaan olevalle 1 200 hehtaarin laajuiselle 
suoalueelle (julkinen maa-alue ja ranta-alue) 120 miljoonaa tonnia fosforikipsijätettä hyvin 
lähelle Huelvan kaupunkia ja yhteisön tärkeänä pitämää aluetta.

Huhtikuussa 2008 Andalusian autonomisen alueen ympäristöasioista vastaava 
paikallisviranomainen (Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de 
Andalucía) myönsi Fertiberialle yhdennetyn ympäristöluvan kahdeksan vuoden määräajaksi. 
Kyseisen luvan mukaan happamat vedet laskettiin vuoteen 1997 saakka käsittelemättöminä 
Tinto-jokeen ja käytettiin uudelleen teoriassa suljetun kierron periaatteen mukaisesti toimiviin 
fosforijätekuljetuksiin.

Huelva-jokeen pääsi vuonna 1999 altaassa olevan halkeaman takia yli 50 000 m3 hapanta 
vettä, minkä johdosta Fertiberiaa vastaan nostettiin lukuisia kanteita sen laskettua 
kuukausittain säännöllisestä hapanta vettä Huelva-jokeen. Kyseistä vettä ei ole toistaiseksi 
puhdistettu.

Edellä esitetty tilanne rikkoo yhteisön ympäristölainsäädäntöä, joka vaikuttaa 
direktiiviin 2000/60/EY ja IPPC-direktiiviin sekä epäorgaanisten kemiallisten 
aineiden (ammoniakki, hapot ja lannoitteet) suurtuottajien parasta käyttökelpoista tekniikkaa 
koskeviin määräyksiin (BREF-vertailuasiakirja).

Mitä toimenpiteitä Euroopan komissio aikoo toteuttaa varmistaakseen edellä mainittujen 
direktiivien ja BREF-asiakirjan noudattamisen?
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