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IMPLEMENTAREA LEGISLAțIEI EUROPENE PRIVIND MEDIUL

REUNIUNEA COMISIEI PENTRU MEDIU DIN 9-11 FEBRUARIE 2009

I. BIODIVERSITATEA

1.      Incapacitatea UE de a stopa pierderea biodiversității până în 2010 (Chris Davies)

Evaluarea intermediară publicată recent privind Implementarea planului de acțiune pentru 
biodiversitate al CE a dezvăluit faptul că, este foarte posibil ca luarea unor masuri imediate nu 
vor duce la realizarea obiectivul UE de a stopa degradarea biodiversității până în 2010.

Ce inițiativă va lua Comisia până în 2010 pentru a ajuta la realizarea acestui obiectiv la 
nivelul UE și al statelor membre?

Va face Comisia referire la obiectivul de a stopa pierderea biodiversității și va propune 
alternative pentru reforma bugetului în viitoarea revizuire a bugetului european?

II. PROTEJAREA NATURII (John Bowis)

2. Ar putea oferi Comisia o actualizare privind situația prezentelor daune cauzate 
siturilor din Bulgaria din cadrul programului Natura 2000, conform răspunsului său 
din 5 noiembrie 2008 dat întrebării adresate de Chris Davies?

III. IMPLEMENTAREA DIRECTIVELOR – CAUZE SPECIALE 

3. Referitor la directivele privind păsările și habitatele în Apulia, Italia (Monica 
Frassoni)

În septembrie 2007 Curtea Europeană de Justiție (cauza C-388/05) a hotărât că Italia încalcă
directivele privind păsările și habitatele datorită faptului că permitea deteriorarea zonei de 
stepă din Apulia și perturbarea dropiilor pitice. Care au fost acțiunile Comisiei pentru a 
asigura respectarea deciziei de către Italia un an mai târziu?

4. Tratarea deșeurilor în Huelva (Roberto Musacchio)

În septembrie 2008, societatea Fertiberia SA a solicitat primăriei din Huelva autorizație de 
construcție pentru construirea unei stații de epurare a apelor reziduale folosite în transportul 
fosfaților de la fabrică la bazinele de colectare, precum și a apelor pluviale contaminate prin 
contactul cu fosfații. Aceste ape conțin metale grele (zinc, cupru, aluminiu, cadmiu și plumb) 
și alți poluanți: arsenic, fluoruri, fosfor și amoniac.
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Fertiberia S.A ocupă 1200 de hectare de lagună (domeniul public maritim-terestru) unde 
depozitează 120 de milioane de tone de fosfați, foarte aproape de orașul Huelva și de situri de 
importanță comunitară (SIC). 

În aprilie 2008 oficiul regional al Ministerului Mediului din Andalucia a acordat societății 
Fertiberia autorizația integrată de mediu pe o perioadă de 8 ani. Această autorizație recunoaște 
faptul că până în 1997 apele reziduale erau deversate în râul Tinto fără a suporta nici un fel de 
tratament și au fost reutilizate în transportarea fosfaților, pe baza unui circuit teoretic închis. 

În 1999 au fost deversate în estuarul orașului Huelva peste 50.000 de m3 de ape reziduale
cauzate de ruptura unui bazin, fapt care a dus la numeroase reclamații împotriva societății
Fertiberia care susțineau că aceasta deversa ape acide în estuar de mai multe ori pe luna. În 
prezent aceste ape reziduale continuă să fie deversate fără a fi tratate. 

Situația expusă implică un punct vulnerabil al legislației comunitare privind mediul care 
afectează directivele 2000/60/CE și Directiva PCIP și regulamentul privind cele mai 
performante tehnici disponibile în industria produselor chimice anorganice la scară industrială
– amoniac, acizi și fertilizatori (Bref). 

Ce măsuri va lua Comisia Europeană pentru a garanta realizarea directivelor prezentate mai 
sus și a documentului Bref?
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