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EIROPAS VIDES TIESĪBU AKTU ĪSTENOŠANA

VIDES KOMITEJAS SANĀKSME 2009. GADA 9.–11. FEBRUĀRĪ

I. BIOLOĢISKĀ DAUDZVEIDĪBA

1.       ES nespēja apturēt bioloģiskās daudzveidības zudumu līdz 2010. gadam (Chris 
Davies)

Nesen publicētajā EK bioloģiskās daudzveidības rīcības plāna īstenošanas vidusposma 
novērtējumā konstatēts, ka ir maz ticams, ka ES sasniegs mērķi apturēt bioloģiskās 
daudzveidības samazināšanos līdz 2010. gadam, pat ja nekavējoties tiktu sākts intensīvs 
darbs.

Kādas iniciatīvas Komisija izvirzīs līdz 2010. gadam, lai veicinātu progresu attiecībā uz šī 
mērķa sasniegšanu ES un dalībvalstu līmenī?

Vai saistībā ar paredzamo ES budžeta pārskatīšanu Komisija atsauksies uz mērķi apturēt 
bioloģiskās daudzveidības zudumu un ierosinās veidus, kā šajā nolūkā var grozīt budžetu?

II. DABAS AIZSARDZĪBA (John Bowis)

2. Vai Komisija var iepazīstināt ar pašreizējo situāciju attiecībā uz kaitējumu, kas arvien 
tiek nodarīts Natura 2000 teritorijām Bulgārijā, kā teikts tās 2008. gada 5. novembra 
atbildē uz Chris Davies iesniegto jautājumu?

III. DIREKTĪVU ĪSTENOŠANA — ĪPAŠI GADĪJUMI

3. Putnu un dzīvotņu direktīvas ievērošana Apūlijā, Itālijā (Monica Frassoni)

2007. gada septembrī EK Tiesa (lietā C–388/05) nosprieda, ka Itālija ir pārkāpusi putnu un 
dzīvotņu direktīvas, jo ir atļāvusi nodarīt kaitējumu Steppe dzīvotnei Apūlijā un traucēt 
apdraudēto sugu — mazās sīgas. Ko Komisija līdz šim, vairāk nekā pēc gada, ir izdarījusi, lai 
nodrošinātu, ka Itālija ievēro minēto spriedumu?

4. Atkritumu apstrāde Uelvā (Roberto Musacchio)

2008. gada septembrī uzņēmums „Fertiberia SA” Uelvas municipalitātē lūdza būvatļauju, lai 
būvētu ražotni skābi saturošu ūdeņu apstrādei, kurus izmanto fosfoģipša transportēšanai no 
rūpnīcas uz rezervuāriem, kā arī lietus ūdens apstrādei, kas piesārņots saskarē ar fosfoģipsi. 
Šie ūdeņi satur smagos metālus (cinks, varš, alumīnijs, kadmijs un svins) un citas indīgas 
vielas — arsēnu, fluorīdus, fosforu un amonjaku.
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Uzņēmums „Fertiberia SA” aizņem 1 200 hektārus dumbrāju (valstij piederoša piekrastes 
teritorija), kur tas glabā 120 miljonus tonnu fosfoģipša, ļoti tuvu Uelvas pilsētai un kādai 
Kopienas nozīmes teritorijai.

2008. gada aprīlī Andalūzijas provinces Vides departamenta delegācija uzņēmumam 
„Fertiberia” piešķīra vienoto vides atļauju uz 8 gadiem. Šajā atļaujā ir atzīts, ka līdz 
1997. gadam skābi saturošos ūdeņus Tinto upē novadīja bez jebkādas apstrādes un, 
pamatojoties uz teorētiski slēgtu ciklu, izmantoja fosfoģipša transportēšanai.

1999. gadā, plīstot vienam no rezervuāriem, Uelvas grīvā nonāca vairāk nekā 50 000 m3 skābi 
saturošu ūdeņu, rezultātā pret uzņēmumu „Fertiberia” tika iesniegtas daudzas sūdzības par to, 
ka tas katru mēnesi Uelvas grīvā regulāri izvada skābi saturošu ūdeni. Pašlaik šie ūdeņi 
joprojām netiek apstrādāti.

Aprakstītā situācija varētu būt Kopienas vides tiesību aktu pārkāpums, kas skar 
Direktīvu 2000/60/EK un IPNK direktīvu, kā arī noteikumus par labāko pieejamo tehnisko 
paņēmienu piemērošanu tādu neorganisko ķīmisko produktu ražošanai lielos apjomos kā 
amonjaks, skābes un mēslojums (BREF).

Kādus pasākumus Eiropas Komisija ir paredzējusi veikt, lai nodrošinātu, ka tiek ievērotas 
iepriekš minētās direktīvas un BREF dokuments?
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