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µε΄χρι τα τε΄λη του 2000, δευτεροβα΄θµια επεξεργασι΄α για ο΄λους τους οικισµου΄ς α΄νω των 15 000 µονα΄δων
΄ ν» περιοχω
΄ ν (δηλ. σε υ΄δατα που δεν χαρακτηρι΄ζονται
ισοδυ΄ναµου πληθυσµου΄ στη λεκα΄νη απορροη΄ς «κανονικω
ως ευαι΄σθητα),



µε΄χρι τα τε΄λη του 2005, δευτεροβα΄θµια επεξεργασι΄α για ο΄λους τους εναποµε΄νοντες οικισµου΄ς εντο΄ς του
πεδι΄ου εφαρµογη΄ς της Οδηγι΄ας.

Συ΄ντοµα η Επιτροπη΄ θα δηµοσιευ΄σει την δευ΄τερη ΄εκθεση΄ της για την εφαρµογη΄ της οδηγι΄ας του Συµβουλι΄ου 91/
271/ΕΟΚ, ο΄που θα περιγρα΄φεται η κατα΄σταση σχετικα΄ µε τη δευ΄τερη προθεσµι΄α, δηλαδη΄ την 31η ∆εκεµβρι΄ου
΄ ν». Η Επιτροπη΄ θε΄λησε,
1998. Στο πλαι΄σιο αυτο΄ οργανω΄θηκε και το σεµινα΄ριο «διαπο΄µπευσης των αµελω
΄ τον, συµµο΄ρφωση ο΄σον αφορα΄ τον καθορισµο΄
ειδικο΄τερα, να αντιµετωπι΄σει τα ακο΄λουθα δυ΄ο ζητη΄µατα: πρω
΄ ν και, δευ΄τερον, σε σχε΄ση µε το πρω
΄ το σηµει΄ο, συµµο΄ρφωση µε την προθεσµι΄α του 1998 για
ευαι΄σθητων περιοχω
τις απορρι΄ψεις σε ευαι΄σθητες περιοχε΄ς.
Όσον αφορα΄ τις ευαι΄σθητες περιοχε΄ς, η Επιτροπη΄ κατε΄ληξε στο συµπε΄ρασµα ο΄τι το Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο, ο΄πως
εξα΄λλου και α΄λλα κρα΄τη µε΄λη, δεν διαβι΄βασε στοιχει΄α σχετικα΄ µε ΄εναν πλη΄ρη προσδιορισµο΄ των ευαι΄σθητων
΄ ν. Σε πολλε΄ς περιπτω
΄ σεις αυτο΄ ΄εχει ως αποτε΄λεσµα χαµηλο΄τερα επι΄πεδα επεξεργασι΄ας (δευτεροβα΄θµια αντι΄
περιοχω
τριτοβα΄θµιας επεξεργασι΄ας, συµπεριλαµβανοµε΄νης της αφαι΄ρεσης του αζω΄του, για τις απορρι΄ψεις σε υ΄δατα που
ανταποκρι΄νονται στα κριτη΄ρια ευτροφισµου΄, η΄ απολυ΄µανσης σε περι΄πτωση υδα΄των κολυ΄µβησης).
Εκτο΄ς απο΄ την εκτι΄µηση της συµµο΄ρφωσης για τους οικισµου΄ς που αφορου΄ν οι ευαι΄σθητες περιοχε΄ς, τον
∆εκε΄µβριο του 1998, η Επιτροπη΄ θε΄λησε να «φωτογραφι΄σει» το επι΄πεδο επεξεργασι΄ας των αστικω΄ν λυµα΄των σε
µεγα΄λες κοινοτικε΄ς πο΄λεις (α΄νω των 150 000 ΜΙΠ) στις 31 ∆εκεµβρι΄ου 1998. Σε σχε΄ση µε το επι΄πεδο
επεξεργασι΄ας σε µεγα΄λες πο΄λεις, δεν πρε΄πει να λησµονει΄ται ο΄τι η Επιτροπη΄ εξαρτα΄ται απο΄ τις πληροφορι΄ες που
της διαβιβα΄ζουν τα κρα΄τη µε΄λη. Εα΄ν δεν διαβιβα΄ζονται πληροφορι΄ες, το µο΄νο συµπε΄ρασµα στο οποι΄ο µπορει΄ να
καταλη΄ξει η Επιτροπη΄ ει΄ναι ο΄τι δεν πραγµατοποιει΄ται επεξεργασι΄α.
Όσον αφορα΄ το Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο, και σε σχε΄ση µε την κατα΄σταση στις κυριο΄τερες πο΄λεις στις 31 ∆εκεµβρι΄ου
1998, το Liverpool διε΄θετε πρωτοβα΄θµια επεξεργασι΄α, το Bedington προκαταρκτικη΄ επεξεργασι΄α, ενω΄ δεν
υπα΄ρχουν στοιχει΄α για το επι΄πεδο επεξεργασι΄ας στο Birkenhead και στο Macclesfield.
Το σχε΄διο της δευ΄τερης ΄εκθεσης ο΄σον αφορα΄ την εφαρµογη΄ απεστα΄λη στα κρα΄τη µε΄λη στις 13 Μαρτι΄ου 2001.
Σηµειωτε΄ον, ωστο΄σο, ο΄τι οιαδη΄ποτε νε΄α στοιχει΄α που παρε΄χονται απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη µετα΄ τις 31 Ιανουαρι΄ου
2001 µπορου΄ν να ληφθου΄ν υπο΄ψη µο΄νο για την τρι΄τη ΄εκθεση εφαρµογη΄ς, η οποι΄α θα απηχει΄ την κατα΄σταση σε
σχε΄ση µε την τρι΄τη προθεσµι΄α που προβλε΄πει η Οδηγι΄α, δηλ. την 31 ∆εκεµβρι΄ου 2000 (βλ. ανωτε΄ρω).
Εν κατακλει΄δι, η Επιτροπη΄ θεωρει΄ ο΄τι η εφαρµογη΄ της Οδηγι΄ας για τα αστικα΄ λυ΄µατα, παρα΄ τις σηµαντικε΄ς
προσπα΄θειες που καταβλη΄θηκαν απο΄ ορισµε΄να κρα΄τη µε΄λη, καθυστερει΄ και ει΄ναι ανεπαρκη΄ς το΄σο ο΄σον αφορα΄ τη
συµµο΄ρφωση µε τους στο΄χους της αναγκαι΄ας επεξεργασι΄ας ο΄σο και µε τις προθεσµι΄ες.
(1) ΕΕ L 135 της 30.5.1991.
(2) Μονα΄δες ισοδυ΄ναµου πληθυσµου΄ ει΄ναι το οργανικο΄ βιοαποικοδοµη΄σιµο επι΄πεδο πενθη΄µερης χηµικη΄ς ζη΄τησης οξυγο΄νου
(BOD5) 60g οξυγο΄νου ηµερησι΄ως.
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ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1133/01
υποβολη΄: Nirj Deva (PPE-DE) προς την Επιτροπη΄
(10 Απριλι΄ου 2001)

Θε΄µα: Ζιµπα΄µπουε
Αληθευ΄ει ο΄τι ο προ΄εδρος του Ερυθρου΄ Σταυρου΄ της Ζιµπα΄µπουε ει΄ναι ο ∆ρ Swithum Mombeshora ο οποι΄ος
υπηρετει΄ και ως Υπουργο΄ς Ενε΄ργειας του Κο΄µµατος Zanu/PF στην κυβε΄ρνηση Mugabe;
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Αληθευ΄ει α΄ραγε ο΄τι υπα΄ρχουν παραρτη΄µατα του Ερυθρου΄ Σταυρου΄ σε ολο΄κληρη τη Ζιµπα΄µπουε, ο΄πως στην
περιοχη΄ του ανατολικου΄ Mberenqua, χρε΄η προε΄δρου των οποι΄ων ασκει΄ ο κ. Shiri, ΄ενας δα΄σκαλος απο΄ τη
΄ ν του MDC, ΄εχει
Zuishava της ανατολικη΄ς Mberenqua, ο οποι΄ος ΄εχει διαπρα΄ξει βιαιοπραγι΄ες σε βα΄ρος µελω
συλληφθει΄ και κατηγορηθει΄, αλλα΄ τω΄ρα απολαµβα΄νει την αµνηστι΄α Mugabe και για ακο΄µη φορα΄ ωθει΄ στη βι΄α εν
΄ ν εκλογω
΄ ν;
ο΄ψει των επικειµε΄νων προεδρικω

Απα΄ντηση του κ. Nielson Εξ ονο΄µατος της Επιτροπη΄ς
(31 Μαι΅ου 2001)
Ο κ. Swithun Mombeshora ει΄ναι υπουργο΄ς Μεταφορω΄ν και προ΄εδρος του Ερυθρου΄ Σταυρου΄ της Ζιµπα΄µπουε.
Ο κ. Mr Shiri ει΄ναι υποδιευθυντη΄ς ενο΄ς δευτεροβα΄θµιου σχολει΄ου στην περιφε΄ρεια Mberengwa, και συνελη΄φθη
απο΄ την αστυνοµι΄α για επεισο΄δια πολιτικη΄ς βι΄ας που συνε΄βησαν κατα΄ την προεκλογικη΄ περι΄οδο εξ ονο΄µατος του
΄ ντος κο΄µµατος στη Mberengwa, αλλα΄ συ΄ντοµα αφε΄θη ελευ΄θερος και δεν δο΄θηκε καµι΄α συνε΄χεια στην
κυβερνω
υπο΄θεση. Ο κ. Shiri η΄ταν µε΄λος της Επιτροπη΄ς Mberengwa του Ερυθρου΄ σταυρου΄ της Ζιµπα΄µπουε, η οποι΄α
διαλυ΄θηκε κατα΄ τις εκλογε΄ς.
Η Επιτροπη΄ δεν ει΄ναι αρµο΄δια να κρι΄νει τους µεµονωµε΄νους διορισµου΄ς σε τοπικο΄ η΄ εθνικο΄ επι΄πεδο εκ µε΄ρους του
Ερυθρου΄ Σταυρου΄ της Ζιµπα΄µπουε. Θα προ΄τεινα να υποβα΄λετε τις ερωτη΄σεις σας στη ∆ιεθνη΄ Οµοσπονδι΄α του
Ερυθρου΄ Σταυρου΄ και της Ερυθρα΄ς Ηµισελη΄νου.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1146/01

(2001/C 340 E/205)

υποβολη΄: Laura González Álvarez (GUE/NGL) προς την Επιτροπη΄
(10 Απριλι΄ου 2001)
Θε΄µα: Επιθε΄σεις κατα΄ του περιβα΄λλοντος στη νη΄σο Λανθαρο΄τε (Κανα΄ρια-Ισπανι΄α)
Η νη΄σος Λανθαρο΄τε στο αρχιπε΄λαγος των Καναρι΄ων ΄εχει κηρυχθει΄ προστατευο΄µενος οικοβιο΄τοπος απο΄ την
Unesco. Η δρα΄ση του καλλιτε΄χνη César Manrique που κατα΄γεται απο΄ τα Κανα΄ρια συνε΄βαλε στην προστασι΄α του
νησιου΄ απο΄ επιθετικε΄ς ενε΄ργειες κατα΄ του φυσικου΄ και αρχαιολογικου΄ πλου΄του και του τοπι΄ου του. Ωστο΄σο,
ση΄µερα, η ισχυρη΄ πι΄εση του τουρισµου΄ απειλει΄ να εξαφανι΄σει ζω΄νες µεγα΄λης οικολογικη΄ς και πολιτιστικη΄ς αξι΄ας.
Η κατασκευη΄ του λιµανιου΄ αναψυχη΄ς «Marína del Rubicón» στον ο΄ρµο Berrugo (Playa Blanca) ΄εχει η΄δη εν µε΄ρει
καταστρε΄ψει ΄ενα περιβα΄λλον µε µεγα΄λη φυσικη΄ και εθνογραφικη΄ αξι΄α στην κοινο΄τητα Yaiza του Λανθαρο΄τε. Στην
΄ δεις βυθου΄ς που δηµιουργου΄ν ΄ενα
παρα΄λια περιοχη΄, που χαρακτηρι΄ζεται απο΄ απο΄κρηµνες ακτε΄ς και ρηχου΄ς, αµµω
ιδανικο΄ οικοσυ΄στηµα για την απο΄θεση γο΄νου και την τροφη΄ των ψαριω΄ν, ΄εχουν η΄δη εναποτεθει΄ χιλια΄δες το΄νοι
πε΄τρας και αµµοχα΄λικου, εξαφανι΄ζοντας τη µικρη΄ παραλι΄α απο΄ την οποι΄α ΄εβγαιναν για ψα΄ρεµα οι ψαρο΄βαρκες
της περιοχη΄ς. Κατεστρα΄φησαν επι΄σης αρχαιολογικα΄ και ιστορικα΄ κατα΄λοιπα.
Ποιες ενε΄ργειες µπορει΄ να αναλα΄βει η Επιτροπη΄ προκειµε΄νου να εξασφαλι΄σει, στην περι΄πτωση που εξετα΄ζουµε, την
΄ ν επιπτω
΄ σεων
τη΄ρηση των οδηγιω΄ν 85/337/ΕΟΚ (1) και 92/43/ΕΟΚ (2), σχετικα΄ µε τη µελε΄τη των περιβαλλοντικω
΄ ν οικοτο΄πων;
και την προστασι΄α των φυσικω
(1) ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σελ. 40.
(2) ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σελ. 7.

Apánthsh της κας Wallström εξ ονο΄µατος της Επιτροπη΄ς
(14 Ιουνι΄ου 2001)
΄ νεται ο΄τι η Επιτροπη΄ δεν γνωρι΄ζει τα γεγονο΄τα που αναφε΄ρει το Αξιο΄τιµο Με΄λος του Ευρωπαϊκου΄
Σηµειω
Κοινοβουλι΄ου στη γραπτη΄ ερω΄τηση΄ του.
΄ νει ο΄τι η
Με βα΄ση τις πληροφορι΄ες του Αξιο΄τιµου Με΄λους του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου, η Επιτροπη΄ διαπιστω
΄ ν αναψυχη΄ς, στη νη΄σο Lanzarote, δεν
περιοχη΄ ο΄που προ΄κειται να κατασκευασθει΄ η συγκεκριµε΄νη µαρι΄να σκαφω
΄εχει χαρακτηρισθει΄ απο΄ τις ισπανικε΄ς αρχε΄ς «Περιοχη΄ Ειδικη΄ς Προστασι΄ας των Πτηνω΄ν» βα΄σει του α΄ρθρου 4 της
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