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IZVAJANJE EVROPSKE OKOLJSKE ZAKONODAJE

SEJA ODBORA ZA OKOLJE 9. -11. MAJA 2009

I. BIOTSKA RAZNOVRSTNOST

1.       Neuspel poskus EU ustaviti izgubo biotske raznovrstnosti do leta 2010 (Chris 
Davies)

Pred kratkim objavljena vmesna ocena izvajanja akcijskega načrta ES za biotsko 
raznovrstnost je razkrila, da je zelo malo verjetno, da bo EU do leta 2010 dosegla svoj cilj –
ustavitev upadanja biotske raznovrstnosti, tudi če si takoj začne dejavno prizadevati za to. 

Kakšne pobude bo Komisija sprejela do leta 2010 za večji napredek na poti proti temu cilju na 
ravni EU in na ravni držav članic?

Ali bo Komisija v prihodnji reviziji proračuna EU navedla cilj zaustavitve zmanjševanja 
biotske raznovrstnosti in predstavila predloge, kako bi lahko proračun preoblikovali v ta 
namen?

II . VARSTVO NARAVE (John Bowis) 

2. Ali bi Komisija lahko zagotovila zadnje podatke o razmerah v zvezi z nenehno škodo 
na območjih Nature 2000 v Bolgariji kot dopolnitev svojega odgovora z dne 5. 
novembra 2008 na vprašanje, ki ga je vložil Chris Davies?

III . IZVAJANJE DIREKTIV – POSEBNI PRIMERI

3. Upoštevanje direktiv o pticah in o habitatih v Apuliji v Italiji (Monica Frassoni)

Evropsko sodišče je septembra 2007 (v zadevi C-388/05) razsodilo, da je Italija kršila 
direktivi o pticah in o habitatih, s tem ko je dopustila škodo na habitatu Steppe v Apuliji, kar 
je ogrozilo male droplje. Kaj je v več kot enem letu Komisija storila za to, da bi Italija 
spoštovala to sodbo?

4. Ravnanje z odpadki v Huelvi (Roberto Musacchio)

Septembra 2008 je družba Fertiberia SA občino Huelva zaprosilo za gradbeno dovoljenje za 
gradnjo obrata za predelavo kislih odpadnih voda, ki se uporabljajo pri prevozu fosforne sadre 
od tovarne do zbiralnikov, ter deževnice, onesnažene zaradi stika s fosforno sadro. V teh
vodah se nahajajo težke kovine (cink, baker, aluminij, kadmij in svinec) ter druge nevarne 
snovi, kot so arzenik, fluoridi, fosfor in amoniak. 
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Fertiberia SA zaseda 1.200 hektarov močvirnatega območja (javne površine v priobalnem 
pasu), na katerem odlaga 120 milijonov ton fosforne sadre, v neposredni bližini mesta Huelve 
in območja, ki je klasificirano kot območje javnega interesa. 

Aprila 2008 je pokrajinska delegacija Andaluzijskega urada za okolje (Consejeria de medio 
ambiente de Andalucia) družbi Fertiberia izdala integrirano okoljsko dovoljenje (Autorización 
Ambiental Integrada) za dobo 8 let. To dovoljenje priznava, da so se do leta 1997 kisle 
odpadne vode izlivale v reko Tinto, ne da bi jih kakorkoli predelali, nato pa so jih ponovno 
uporabili za prevoz fosforne sadre, s čimer naj bi bil teoretično krog sklenjen.

Več kot 50.000 m3 kislih odpadnih voda se je leta 1999 izlilo v delto pri Huelvi zaradi 
počenega zbiralnika, kar je sprožilo številne prijave proti družbi Fertiberia zaradi rednega 
mesečnega izlivanja odpadnih voda v delto pri Huelvi. Teh voda še sedaj ne predelujejo.

Opisane razmere pomenijo kršitev okoljske zakonodaje skupnosti, in sicer direktive 
2000/60/ES, direktive IPPC ter predpisov o najboljši razpoložljivi tehniki v industriji 
anorganskih kemičnih proizvodov v velikih volumnih – amonijaka, kislin in gnojil (BREF).

Katere ukrepe namerava sprejeti Evropska komisija, da bi zagotovila spoštovanje zgoraj 
navedenih direktiv in dokumentov BREF?
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