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EUROPOS APLINKOS APSAUGOS TEISĖS ĮGYVENDINIMAS

2009 M. VASARIO 9–11 D. APLINKOS APSAUGOS KOMITETO POSĖDIS

I. BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ

1. ES nesugebėjimas sustabdyti biologinės įvairovės nykimo iki 2010 m. (Chris 
Davies)

Neseniai paskelbtas EB biologinės įvairovės veiksmų plano įgyvendinimo vidurio laikotarpio
įvertinimas parodė, kad labai mažai tikėtina, jog ES pasieks savo 2010 m. tikslą sustabdyti 
biologinės įvairovės mažėjimą, netgi jei tuoj pat būtų imtasi intensyvių priemonių.

Kokias iniciatyvas vykdys Komisija nuo dabar iki 2010 m. pabaigos, kad būtų daroma 
didesnė pažanga siekiant šio tikslo ES ir valstybių narių lygmeniu. 

Ar Komisija būsimame ES biudžeto persvarstyme atsižvelgs į biologinės įvairovės nykimo 
sustabdymo tikslą ir ar pasiūlys, kaip būtų galima reformuoti biudžetą šiuo tikslu? 

II. GAMTOS APSAUGA (John Bowis)

2. Ar galėtų Komisija pateikti naujesnės informacijos apie padėtį, susijusią su nuolatine 
žala Natura 2000 vietovėms Bulgarijoje, remiantis jos 2008 m. lapkričio 5 d. 
atsakymu į Chriso Davieso pateiktą klausimą?

III. DIREKTYVŲ ĮGYVENDINIMAS: YPATINGIEJI ATVEJAI

3. Paukščių ir Buveinių direktyvų laikymasis Apulijoje, Italija (Monica Frassoni)

2007 m. rugsėjo mėn. Europos Teisingumo Teismas (byloje C-388/05) nusprendė, kad Italija 
pažeidė Paukščių ir Buveinių direktyvas, nes buvo leidžiama daryti žalą Apulijoje esančiai 
Steppe buveinei ir trikdyti nykstančius mažuosius einius. Praėjo daugiau nei metai – kokių 
priemonių ėmėsi Komisija siekdama užtikrinti, kad Italija atsižvelgtų į nuosprendį?

4. Atliekų apdorojimas Huelvoje (Roberto Musacchio)

2008 m. rugsėjo mėn. įmonė „Fertiberia S.A.“ paprašė leidimo Huelvos savivaldybėje statyti 
rūgštinių vandenų, naudojamų pervežant fosfogipsą iš fabriko į rezervuarus, taip pat lietaus 
vandens, užteršto dėl sąlyčio su fosfogipsu, perdirbimo įrenginius. Šiuose vandenyse yra 
sunkiųjų metalų (cinko, vario, aliuminio, kadmio ir švino) bei kitų teršalų: arseno, fluoridų, 
fosforo ir amoniako.
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Įmonė „Fertiberia S.A.“ užima 1200 hektarų užliejamos pakrantės plotą (visuomeninis 
sklypas – pajūrio-sausumos zona), kuriame laikoma 120 mln. tonų fosfogipso, esantį prie pat 
Huelvos miesto ir Bendrijos interesų zonos.

2008 m. balandžio mėn. Andalūzijos aplinkos skyriaus provincijos atstovybė išdavė įmonei 
„Fertiberia“ su integruotą aplinkosaugos leidimą 8 metams. Šiuo leidimu pripažinta, kad iki 
1997 m. visiškai neperdirbti rūgštiniai vandenys buvo išpilami į Tinto upę ir vėl naudojami 
fosfogipso pervežimui, remiantis tariamu uždaru ratu.

1999 m. dėl sugriuvusio rezervuaro Huelvos žiotyse buvo išpilta daugiau kaip 50 000 m3

rūgštinių vandenų, taigi buvo pateikta daug skundų dėl įmonės „Fertiberia“, kiekvieną mėnesį 
išpilančios rūgštinį vandenį į Huelvos žiotis, veiklos. Šiuo metu minėti vandenys vis dar 
neperdirbami.

Ši padėtis rodo, kad pažeidžiamos Bendrijos aplinkos apsaugos nuostatos, numatytos 
Direktyvoje 2000/60/EB ir Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (IPPC) direktyvoje, bei
taisyklės dėl geriausių prieinamų gamybos būdų dideliais kiekiais gaminamų neorganinių 
cheminių gaminių – amoniako, rūgščių ir trąšų – pramonėje (angl. BREF).

Kokių priemonių ketina imtis Europos Komisija siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi 
minėtų direktyvų ir BREF dokumento?
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