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TILLÄMPNINGEN AV EU:S MILJÖLAGSTIFTNING

UTSKOTTET FÖR MILJÖ, FOLKHÄLSA OCH LIVSMEDELSSÄKERHET 
SAMMANTRÄDE DEN 9–11 FEBRUARI 2009

I. BIOLOGISK MÅNGFALD

1. EU:s misslyckande med att stoppa förlusten av biologisk mångfald till 2010 
(Chris Davies)

Den nyligen offentliggjorda halvtidsöversynen av genomförandet av kommissionens 
handlingsplan för biologisk mångfald visar att det är högst osannolikt att EU uppfyller sitt mål 
att stoppa förlusten av biologisk mångfald till 2010, även om man omedelbart sätter in 
intensiva insatser.

Vilka initiativ kommer kommissionen att ta från och med nu och fram till 2010 för att 
påskynda framstegen med att nå detta mål på EU- och medlemsstatsnivå?

Kommer kommissionen att beakta målet att stoppa förlusten av biologisk mångfald i sin 
kommande översyn av EU-budgeten och föreslå alternativ för att ändra budgeten i detta syfte?

II. NATURSKYDD (John Bowis)

2. Kan kommissionen lämna en uppdatering av situationen när det gäller de fortsatta 
skadorna på Natura 2000-områden i Bulgarien, i enlighet med sitt svar av den 
5 november 2008 på en fråga från Chris Davies?

III. TILLÄMPNING AV DIREKTIV – SPECIALFALL

3. Efterlevnad av fågeldirektivet och habitatdirektivet i Apulien i Italien
(Monica Frassoni)

I september 2007 fastslog EG-domstolen (mål C-388/05) att Italien har överträtt 
fågeldirektivet och habitatdirektivet, eftersom landet inte har agerat för att undvika skador på 
det särskilda skyddsområdet Steppe i Apulien och för att förhindra att fågelarten småtrapp 
störs. Vad har kommissionen, nu över ett år senare, gjort för att se till att Italien följer domen?

4. Avfallshantering i Huelva (Roberto Musacchio)

I september 2008 ansökte företaget Fertiberia S.A. om byggnadstillstånd från Huelvas 
kommun för att uppföra en anläggning för behandling av surt vatten som används vid 
transporten av fosfatgips från fabriken till dammarna samt av regnvatten som har förorenats 
genom kontakt med fosfatgipset. Detta vatten innehåller tungmetaller (zink, koppar, 
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aluminium, kadmium och bly) och andra förorenande ämnen: arsenik, fluorider, fosfor och 
ammoniak.

Fertiberia S.A förfogar över 1 200 hektar våtmark (offentligägt  sjö- och landområde) där man 
har deponerat 120 miljoner ton fosfatgips, mycket nära staden Huelva och ett område av 
gemenskapsintresse.

I april 2008 beviljade Huelvas provinsavdelning vid Andalusiens miljömyndighet ett 
integrerat miljötillstånd till Fertiberia som löper på åtta år. I detta tillstånd medger man att surt 
vatten släpptes ut i Tinto-floden fram till 1997 utan någon behandling och sedan återanvändes 
för transporten av fosfatgips, i en teoretiskt sett sluten cirkel.

År 1999 släpptes över 50 000 m³ kubikmeter surt vatten ut i floden Huelvas mynning till följd 
av en läcka i en damm, vilket ledde till ett stort antal anmälningar mot Fertiberia om att 
företaget släpper ut surt vatten regelbundet varje månad i floden Huelva. Detta vatten 
genomgår fortfarande ingen behandling.

Detta agerande utgör en överträdelse av gemenskapens miljölagstiftning, närmare bestämt 
direktiv 2000/60/EG och IPPC-direktivet samt bestämmelserna om att industrier som 
framställer kemiska oorganiska produkter i stora volymer – ammoniak, syror och 
gödningsmedel – ska använda den bästa tillgängliga tekniken.

Vilka åtgärder tänker kommissionen vidta för att se till att de ovannämnda direktiven och 
bestämmelserna följs?
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