
DT\760201PL.doc PE418.127v01-00

PL PL

WDRAŻANIE EUROPEJSKICH PRZEPISÓW W DZIEDZINIE OCHRONY 
ŚRODOWISKA

POSIEDZENIE KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA
W DNIACH 9 - 11 LUTEGO 2009 R.

I. RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA

1. UE nie uda się zatrzymać procesu utraty różnorodności biologicznej do 2010 r.
Chris Davies)

Niedawno opublikowana śródokresowa ocena wykonania wspólnotowego planu działania
na rzecz różnorodności biologicznej wskazuje, że osiągnięcie przez UE celu zakładającego 
powstrzymanie do 2010 r. procesu zanikania różnorodności biologicznej jest bardzo mało 
prawdopodobne, nawet jeśli intensywne wysiłki w tej sprawie zostaną podjęte natychmiast.

Jakie inicjatywy Komisja będzie podejmować od chwili obecnej do końca 2010 r. celem
lepszej realizacji tego zadania na szczeblu UE i państw członkowskich?

Czy podczas zbliżającego się przeglądu budżetu UE Komisja podejmie kwestię realizacji celu 
zatrzymania procesu utraty różnorodności biologicznej i zaproponuje rozwiązania 
umożliwiające wprowadzenie stosownych zmian w budżecie?

II. OCHRONA PRZYRODY (John Bowis)

2. Czy Komisja może przedstawić najbardziej aktualne informacje dotyczące ciągłego
niszczenia obszarów Natura 2000 w Bułgarii, nawiązując do swojej odpowiedzi z dnia 
5 listopada 2008 r. na pytanie złożone przez posła Chrisa Daviesa?

III. WYKONANIE DYREKTYW – SZCZEGÓLNE PRZYPADKI

3. Przestrzeganie dyrektywy ptasiej i siedliskowej w Apulii we Włoszech
(Monica Frassoni)

We wrześniu 2007 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (sprawa C-388/05) orzekł, 
że Włochy naruszają dyrektywę ptasią i siedliskową, ponieważ pozwalają na niszczenie 
stepowego siedliska w Apulii, co zagraża niepokojeniem żyjących tam strepetów. Co zrobiła 
Komisja, aby zapewnić zastosowanie się Włoch do wyroku, przez ponad rok, jaki upłynął 
od tamtej pory?

4. Oczyszczanie ścieków w Huelvie (Roberto Musacchio)
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We wrześniu 2008 r. przedsiębiorstwo Fertiberia SA ubiegało się u władz miejskich Huelvy
o pozwolenie na budowę oczyszczalni kwaśnych wód stosowanych w transporcie 
fosforogipsu z zakładu produkcyjnego do zbiorników osadowych oraz wody deszczowej 
zanieczyszczonej przez kontakt z fosforogipsem. Wody te zawierają metale ciężkie 
(cynk, miedź, aluminium, kadm i ołów) oraz inne substancje zanieczyszczające: arszenik, 
fluorki, fosfor i amoniak.

Fertiberia SA zajmuje 1200 hektarów równin błotnych (teren publiczny-strefa nadmorska), 
na których składuje 120 mln ton fosforogipsu; teren ten znajduje się w bezpośrednim 
sąsiedztwie miasta Huelva oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty.

W kwietniu 2008 r. oddział okręgowy Rady ds. Ochrony Środowiska Andaluzji przyznał 
Fertiberii pozwolenie zintegrowane ważne przez okres 8 lat. W przedmiotowym pozwoleniu 
stwierdza się, że do roku 1997 kwaśne wody były zrzucane do rzeki Tinto bez wcześniejszego 
oczyszczania oraz były ponownie wykorzystywane do transportu fosforogipsu, w ramach 
teoretycznego recyklingu zamkniętego.

W 1999 r. ponad 50.000 m3 kwaśnych wód dostało się do estuarium Huelvy z powodu 
pęknięcia jednego ze zbiorników osadowych, co stało się powodem licznych oskarżeń pod 
adresem Fertiberii, że regularnie co miesiąc zrzuca kwaśne wody do estuarium Huelvy. 
W istocie wody te nadal nie są oczyszczane.

Przedstawiona sytuacja oznacza naruszenie wspólnotowego prawodawstwa w zakresie
środowiska naturalnego, a mianowicie dyrektywy 2000/60/WE i dyrektywy IPPC 
oraz uregulowań prawnych w sprawie wdrażania najlepszych dostępnych technik przez 
zakłady produkujące duże ilości chemikaliów nieorganicznych – amoniaku, kwasów 
i nawozów (dokument BREF).

Jakie środki zamierza zastosować Komisja Europejska, aby zagwarantować przestrzeganie 
wyżej wymienionych dyrektyw oraz dokumentu BREF?
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