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VYKONÁVANIE EURÓPSKYCH PRÁVNYCH PREDPISOV V OBLASTI ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA

STRETNUTIE VÝBORU PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 9. – 11. FEBRUÁRA 2009

I. BIODIVERZITA

1. Zlyhanie EÚ pri zastavení poklesu biodiverzity do roku 2010 (Chris Davies)

Z nedávno uverejneného strednodobého hodnotenia vykonávania akčného plánu pre 
biodiverzitu ES vyplynulo, že EÚ s veľkou pravdepodobnosťou nesplní do roku 2010 svoj 
ciel  zastaviť pokles biodiverzity, a to ani v prípade, že by okamžite vynaložila intenzívne 
úsilie.

Aké iniciatívy prijme Komisia odteraz až do konca roka 2010 na urýchlenie pokroku smerom 
k splneniu tohto cieľa na úrovni EÚ a členských štátov?

Zmieni sa Komisia vo svojej nadchádzajúcej revízii rozpočtu EÚ o cieli zastavenia poklesu
biodiverzity a navrhne možnosti, ako možno na tento účel upraviť rozpočet?

II. OCHRANA PRÍRODY (John Bowis)

2. Mohla by Komisia poskytnúť najnovšie informácie o situácii týkajúcej sa 
pretrvávajúceho poškodzovania lokalít siete Natura 2000 v Bulharsku, o ktorom sa 
zmienila vo svojej odpovedi z 5. novembra 2008 na otázku, ktorú predložil Chris 
Davies?

III. VYKONÁVANIE SMERNÍC – ŠPECIÁLNE PRÍPADY

3. Dodržiavanie smernice o vtákoch a biotopoch v Apúlii, Taliansko (Monica 
Frassoni)

V septembri 2007 Európsky súdny dvor (vo veci C-388/05) rozhodol, že Taliansko porušuje
smernice o vtákoch a biotopoch, pretože umožnilo poškodenie biotopov Steppe v Apúlii a
umožnilo, že vznikla hrozba vyrušenia  drop obojkový. Čo podnikla Komisia po viac než roku 
v tom, aby zabezpečila, že Taliansko sa bude riadiť súdnym rozhodnutím?

4. Spracovanie odpadu v Huelve (Roberto Musacchio)

V septembri 2008 požiadala spoločnosť Fertiberia SA na mestskom zastupiteľstve v Huelve o 
stavebné povolenie na výstavbu čistiarne kyslých odpadových vôd používaných pri preprave 
fosfosádrovcov z továrne do nádrží, ako aj kyslých vôd kontaminovanej kontaktom s 
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fosfosádrovcami. Táto voda obsahuje ťažké kovy (zinok, meď, hliník, kadmium a olovo) a
ďalšie znečisťujúce látky: arzén, fluoridy, fosfor a čpavok.

Spoločnosť Fertiberia S.A zaberá 1 200 hektárov močaristej pôdy (verejné parcely – morská 
pobrežná oblasť), kde uskladňuje 120 miliónov ton fosfosádrovcov, a to v tesnej blízkosti 
mesta Huelva a lokality s významom pre Spoločenstvo.

V apríli 2008 udelilo provinčné zastupiteľstvo regionálneho ministerstva pre životné 
prostredie v Andalúzii spoločnosti Fertiberia integrované povolenie v oblasti životného 
prostredia na obdobie 8 rokov. V uvedenom povolení sa priznáva, že do roku 1997 do rieky
Tinto boli vypúšťané kyslé vody bez akejkoľvek úpravy a následne sa znovu používali na 
prepravu fosfosádrovcov, čím sa teoreticky vytvoril uzavretý kruh.

V roku 1999 z dôvodu porušenia nádrže uniklo viac ako 50 000 m3 kyslých vôd do ústia rieky
Huelva, v dôsledku čoho bolo podané množstvo trestných oznámení na spoločnosť Fertiberia, 
ktorá každý mesiac a v pravidelných intervaloch vypúšťala do ústia rieky Huelva kyslé vody . 
Tieto vody neboli dodnes upravené.

Daná situácia predstavuje porušenie právnych predpisov Spoločenstva týkajúcich sa
životného prostredia, konkrétne smernice 2000/60/ES a smernice IPPC, ako aj právnych 
predpisov upravujúcich najlepšie dostupné techniky priemyslu veľkokapacitnej výroby 
anorganických chemických prípravkov — čpavku, kyselín a hnojív (Bref).

Aké opatrenia plánuje Európska komisia prijať, aby zaručila dodržiavanie uvedených smerníc
a dokumentu Bref?
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