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AZ EURÓPAI KÖRNYEZETVÉDELMI JOGI AKTUSOK VÉGREHAJTÁSA

A KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG 2009. FEBRUÁR 9–11- I ÜLÉSE

I. BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG

1.       Az EU törekvése 2010-ig a biológiai sokféleség csökkenésének megállítására 
kudarcra van ítélve (Chris Davies)

A biológiai sokféleséggel kapcsolatos európai közösségi cselekvési terv nemrégiben kiadott 
félidős értékelése azt mutatja, hogy az EU nagy valószínűséggel még azonnali intenzív 
intézkedésekkel sem tudja teljesíteni azt a célkitűzését, hogy 2010-ig megállítja a biológiai 
sokféleség csökkenését.

Milyen kezdeményezéseket tesz a Bizottság mostantól 2010-ig annak érdekében, hogy mind 
az EU, mind a tagállamok szintjén javuljon a fenti cél elérése érdekében történő haladás?

Az uniós költségvetés következő felülvizsgálata során a Bizottság foglalkozik-e a biológiai 
sokféleség csökkenésének megállítására irányuló célkitűzéssel, és javasol-e opciókat a 
költségvetés e célból történő módosítására?

II. TERMÉSZETVÉDELEM (John Bowis)

2. Visszautalva a 2008. november 5-én Chris Davies által feltett kérdésre adott válaszára,
tud-e a Bizottság naprakész tájékoztatással szolgálni a bulgáriai Natura 2000 
helyszínek folyamatos károsodására vonatkozóan?

III. IRÁNYELVEK VÉGREHAJTÁSA – KÜLÖNLEGES ESETEK

3. A madárvédelmi és az élőhelyirányelv tiszteletben tartása Apuliában 
(Olaszország) (Monica Frassoni)

Az Európai Bíróság 2007 szeptemberében hozott ítéletében (C-388/05. sz. eset) kimondta, 
hogy Olaszország azáltal, hogy elnézi az apuliai sztyeppés élőhely károsítását és az ott élő
túzokok zavarás általi veszélyeztetését, megsérti a madárvédelmi és az élőhelyirányelvet. 
Most, hogy több mint egy év eltelt, mit tett a Bizottság annak érdekében, hogy Olaszország 
betartsa az ítéletet?

4. Hulladékkezelés Huelvában (Roberto Musacchio)

A Fertiberia S.A. vállalkozás 2008 szeptemberében az huelvai önkormányzattól engedélyt 
kért egy, a foszforgipsznek a gyárból a tározókba történő szállításánál felhasznált savas vizek, 
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valamint a foszforgipsszel szennyezett esővíz tisztítására alkalmas víztisztító mű építésére.
Ezek a szennyvizek nehézfémeket (cink, réz, alumínium, kadmium és ólom) és más 
szennyező anyagokat, az arzént, fluoridokat, foszfort és ammóniát tartalmaznak.

A Fertiberia S.A az általa igénybe vett 1.200 hektárnyi sós mocsaras területen (közterület –
tengeri-szárazföldi övezet), Huelva város és egy KJT közvetlen közelében, 120 millió tonna 
foszforgipszet rak le.

Az andalúziai regionális környezetvédelmi minisztérium tartományi hivatala 2008 áprilisában 
nyolc évre szóló integrált környezetvédelmi engedélyt adott a Fertiberiának. Az említett 
engedély elismeri, hogy a savas vizet 1997-ig kezelés nélkül engedték a Tinto folyóba, 
amelynek vizét elméletileg zárt körforgásban újrahasznosították a foszforgipsz elszállítására.

Amikor 1999-ben az egyik tározó meghibásodása következtében több mint 50.000 m3 savas 
víz került az Huelvában található tenger által elöntött völgybe, többen feljelentették a 
Fertiberiát, mivel az havonta rendszeresen savas vizet ereszt az Huelvában található tenger 
által elöntött völgybe. E vizek jelenleg sem kerülnek tisztításra.

Az ismertetett helyzet a 2000/60/EK irányelv, az IPPC-irányelv és a nagy mennyiségű 
szervetlen vegyi anyagok (ammónia, savak és műtrágyák) gyártásával kapcsolatban 
rendelkezésre álló legjobb technikákra vonatkozó szabályok (BREF) tekintetében a közösségi 
környezetvédelmi jogszabályok megsértését feltételezi.

Milyen intézkedéseket kíván tenni az Európai Bizottság a fenti irányelvek és a BREF 
referenciadokumentum végrehajtásának biztosítása érdekében?
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