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TENUITVOERLEGGING VAN MILIEUWETGEVING

VERGADERING COMMISSIE MILIEUBEHEER VAN 1 DECEMBER 2010

1. Biodiversiteit (Sandrine Bélier)

Na het niet halen van de biodiversiteitsdoelstelling voor de EU voor 2010 heeft de EU zich nu 
in Nagoya verbonden aan het tegengaan van het verlies aan biodiversiteit, om ervoor te 
zorgen dat ecosystemen tegen 2020 veerkrachtig zijn en cruciale diensten blijven leveren. Met 
zijn netwerk van beschermde gebieden vormt Natura 2000 een essentieel onderdeel van de 
oplossing. Hoe denkt de Commissie een halt toe te roepen aan de schendingen van de 
Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn en te zorgen voor hun volledige tenuitvoerlegging? Wat 
voor maatregelen zal de Commissie meer specifiek treffen om te garanderen dat de 
effectbeoordelingen volgens toereikende normen worden uitgevoerd en om toe te zien op het 
correcte gebruik van de ontheffingsprocedure als genoemd in lid 4 van artikel 6 van de 
Habitatrichtlijn? Heeft de Commissie plannen om voldoende financiële middelen voor het 
beheer van Natura 2000-gebieden vast te stellen?

2. Tenuitvoerlegging van het EU-beleid inzake biobrandstoffen: bescherming van 
biodiversiteit (Karin Kadenbach)

De EU-richtlijn hernieuwbare energie bevat een aantal duurzaamheidscriteria die ervoor 
moeten zorgen dat gebieden met een grote biodiversiteit geen schade ondervinden van de EU-
markt voor agrobrandstoffen.

Zo staat in artikel 17 het volgende:

3. De biobrandstoffen en vloeibare biomassa […] mogen niet geproduceerd zijn op basis van 
grondstoffen van land met een grote biodiversiteit, d.w.z. land dat in of na januari 2008 een 
van de hierna vermelde statussen had, ongeacht of het die status nog steeds heeft:

b) gebieden die […] voor de bescherming van zeldzame, kwetsbare of bedreigde ecosystemen 
of soorten die bij internationale overeenkomst zijn erkend of opgenomen zijn op lijsten van 
intergouvernementele organisaties of van de Internationale Unie voor het behoud van de 
natuur, zijn aangewezen, mits deze gebieden zijn erkend overeenkomstig de procedure van 
artikel 18, lid 4, tweede alinea;

Het is nu twee jaar geleden dat de richtlijn is goedgekeurd. De richtlijn is in juni 2009 van 
kracht geworden, en de criteria dienen tegen december 2010 in het veld te zijn ingevoerd.

Is de Commissie ervan overtuigd dat de productie van agrobrandstof voor gebruik in auto's nu 
volgens deze criteria niet schadelijk is voor gebieden met een grote biodiversiteit? Indien zij 
dit niet is, hoe zorgt de Commissie dan dat de hand aan deze regels wordt gehouden? Een 
Italiaanse producent van biobrandstoffen, Nuove Iniziative Industriali (Srl), is bijvoorbeeld 
van plan agrobrandstoffen te gaan verkopen die afkomstig zouden zijn van het met 
vernietiging bedreigde Dakatcha-bos in Kenia. Het Dakatcha-bos is een zogenaamd Important 
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Bird Area, een door BirdLife International ingestelde aanduiding die is erkend door het 
Europees Hof van Justitie, en een gebied dat, met zijn soorten uit de Rode Lijst van de IUCN, 
in de EU zeker zou worden beschermd.

3. Kaderrichtlijn water (Richard Seeber)

De kaderrichtlijn water (Richtlijn 2000/60/EG) verplicht de lidstaten tot de opstelling en 
publicatie van stroomgebiedbeheerplannen. 

Welke lidstaten hebben hun stroomgebiedbeheerplannen reeds tijdig gepubliceerd?
Hoeveel stroomgebiedbeheerplannen zijn er tot op heden gepubliceerd, en zijn deze in 
overeenstemming met de in de kaderrichtlijn water vastgelegde richtsnoeren?

4. Voortduren van de afvalcrisis in Campanië (Margrete Auken)

Op 4 maart 2010 heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld dat Italië de EU-wetgeving 
had overtreden doordat het geen net van verwijderingsinstallaties had opgezet dat afdoende is 
voor de verwijdering van stedelijke afvalstoffen zonder gevaar voor de gezondheid van de 
mens en zonder nadelige gevolgen voor het milieu (arrest in zaak C-297/08). 
Italië heeft sindsdien echter niet de nodige maatregelen getroffen om te voldoen aan het arrest 
van het Hof. Op 23 oktober 2010 heeft de Europese Commissie verklaard dat de huidige 
situatie sterk lijkt op die toen de crisis tot uitbarsting kwam in 2007, welke ertoe leidde dat de 
Europese Commissie een inbreukprocedure inleidde tegen de Italiaanse Republiek1. 
In strijd met de kaderrichtlijn afvalstoffen en de richtlijn betreffende het storten van 
afvalstoffen wordt gevaarlijk afval vermengd met en/of verwijderd samen met huishoudelijk 
of organisch afval. De afvalstortplaats in Terzigno (in een nationaal park dat tevens op de 
werelderfgoedlijst van de Unesco prijkt) is strijdig met de vereisten van de richtlijn 
betreffende het storten van afvalstoffen, onder andere vanwege de ligging in een nationaal 
park en het niet navolgen van de procedures voor de aanvaarding van afvalstoffen van artikel 
11. Desondanks zijn de bevoegde instanties van plan de stortplaats uit te breiden en binnen 
het nationale park een nieuwe stortplaats aan te leggen. Het lijkt er dus op dat de bevoegde 
autoriteiten in Italië het arrest van het Hof volledig naast zich neerleggen. 

Burgers lopen massaal te hoop tegen de huidige situatie, die schadelijk is voor hun 
levensomstandigheden vanwege de zware vervuiling van hun leefmilieu en waar duidelijk 
minachting van het EU-recht en EU-instellingen uit blijkt.

Wanneer start de Commissie een gerechtelijke procedure uit hoofde van artikel 260 tegen 
Italië om sancties te kunnen opleggen, aangezien dit de enige manier lijkt te zijn om de 
Italiaanse autoriteiten ertoe te bewegen te handelen in overeenstemming met het arrest van het 
Hof?

5. Grootschalige stort van gevaarlijk afval in de moerassen bij Huelva (Satu Hassi)

                                               
1 Verklaring van Janez Potočnik, Europees commissaris voor Milieu, over de afvalsituatie in Campanië, Italië. 
Europa-persbericht, 23 oktober 2010.
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Bij de stad Huelva, gelegen in het zuiden van Spanje waar twee rivieren in de Atlantische 
Oceaan uitkomen, dumpt het bedrijf Fertibéria jaarlijks 2,5 miljoen ton fosforgips in een 
moerasgebied. Dit gaat nog steeds door. Het gaat hier om afval dat sterk is vervuild met zware 
metalen. In de loop van de jaren is er in totaal meer dan 120 miljoen ton gevaarlijk afval 
gestort. Er is niets ondernomen om te voorkomen dat de zware metalen uit het afval in de 
rivieren uitspoelen en vervolgens in de zee. 

De kwestie is eerder al met de Commissie besproken in een tenuitvoerleggingszitting van 
deze commissie in februari 2009. In maart 2009 kwam de Commissie hier schriftelijk op terug 
met het bericht dat zij in februari 2009 een begeleidende schriftelijke aanmaning had gestuurd 
wegens onjuiste toepassing van communautaire afvalwetgeving in verband met de 
verwijdering van industriële afvalstoffen in het moerasgebied van Huelva, aangezien het 
fosforgips door de bevoegde instanties als afval en niet als industrieel restproduct had moeten 
worden opgevat. Daarom was de kaderrichtlijn afvalstoffen van toepassing, evenals de 
technische vereisten van de richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen op basis van 
artikel 19 van de IPPC-richtlijn. 

Met de huidige stortpraktijk worden deze wettelijke verplichtingen duidelijk geschonden, en 
de Spaanse autoriteiten hebben toegestaan dat hier nog tot het eind van het jaar mee door 
wordt gegaan.

Hoeveel langer zal de Commissie deze flagrante minachting door de Spaanse autoriteiten van 
de toepasselijke wetgeving nog tolereren? 

Heeft de Commissie reeds een laatste schriftelijke waarschuwing("met redenen omkleed 
advies") aan Spanje gestuurd? Zo ja, wanneer zal de Commissie dan besluiten deze zaak voor 
het Europees Hof van Justitie te brengen? Zo nee, waarom niet?

Zal de Commissie, nadat is gestopt met het storten, juridische stappen ondernemen om de 
Spaanse autoriteiten te verplichten zorg te dragen voor herstel van de schade aan het gebied?

6. Europese milieu-inspecties (Satu Hassi)

Ondanks 35 jaar Europese afvalwetgeving worden in verschillende lidstaten de meest 
fundamentele vereisten ervan nog met voeten getreden. In het Spaanse Huelva hebben de 
Spaanse autoriteiten tientallen jaren lang toegestaan dat gevaarlijk afval werd gestort in een 
moerasgebied aan de kust, een praktijk die tot op de dag van vandaag voortduurt, op basis van 
een vergunning waarin het betreffende afval ten onrechte wordt aangeduid als industrieel 
restproduct (zie afzonderlijke vraag van Satu Hassi). In de regio Campanië in Italië wordt 
gevaarlijk afval al vele jaren lang samen met huishoudelijk afval gestort, ook nog eens in een 
nationaal park en ondanks een arrest van het Europees Hof (zie afzonderlijke vraag van Satu 
Hassi). In Hongarije zijn de wanden van een slibreservoir bezweken, hetgeen heeft geleid tot 
de dood van negen en de verwonding van 130 mensen, de verwoesting van twee dorpen en 
langdurige verontreiniging van landbouwgrond. 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden die laten zien dat onjuiste toepassing van, of zelfs een 
compleet voorbijgaan aan, fundamentele bepalingen van communautaire milieuwetgeving, in 
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het bijzonder afvalwetgeving, zelfs in het jaar 2010 in veel lidstaten aan de orde van de dag is.

Goede controle van de juiste en volledige toepassing van het Europese milieurecht zou veel 
van dergelijke noodtoestanden en rampen voorkomen. Het lijkt er echter op dat veel lidstaten 
de middelen dan wel de politieke wil ontberen om een goede inspectie te waarborgen. 

Hoeveel van dergelijke zaken moeten zich nog voordoen voordat de Commissie een fermere 
houding aanneemt met betrekking tot milieu-inspecties? Wanneer zal de Commissie een 
voorstel doen voor een wettelijk kader voor EU-inspecties van milieuwetgeving, om ervoor te 
zorgen dat er in de hele EU effectieve inspecties worden verricht, op onafhankelijke wijze en 
op basis van uniforme voorwaarden?

7. Werking van het Europese emissiehandelssysteem (Theodoros Skylakakis)

Het EU ETS is 's werelds grootste systeem voor de handel in broeikasgasemissierechten dat 
meerdere landen en meerdere bedrijfssectoren beslaat. Wanneer het volgende in overweging 
wordt genomen:
a) het misbruik van gecertificeerde emissiereducties op de EU ETS-markt, dat ertoe leidt 
dat het geld van de Europese consument op grove wijze wordt verkwist aan de vernietiging 
van het gas HFC-23 tegen 70 maal de eigenlijke kosten, en een handjevol ondernemingen in 
de wereld enorme bedragen aan bijzondere baten kunnen bijschrijven;
b) de stijging van de hoeveelheid HFC-23 in de atmosfeer; 
c) het op handen zijnde Commissievoorstel voor een maatregel ter introductie van nadere 
kwaliteitsbeperkingen inzake het gebruik van kredieten vanuit industriële gasprojecten in het 
EU ETS van na 2012 en de bijbehorende effectbeoordeling;
d) dat er bij een mogelijk disfunctioneren van de koolstofmarkt in Europa met betrekking 
tot verhandelde emissierechten, door bijvoorbeeld marktmanipulatie, gebrek aan concurrentie
of gevallen van kartelvorming, onder de EU-instellingen geen enkele instantie is die 
verantwoordelijk is voor het betreffende toezicht op, het onderzoek van en het optreden tegen 
dergelijke gevallen van disfunctioneren en dat de bestaande relevante autoriteiten niet 
beschikken over instrumenten om te kunnen waarborgen dat de markt goed functioneert;
is de Commissie dan van plan om de tenuitvoerlegging van de emissiehandelsregeling na 
2013 te verbeteren (met inbegrip van de mogelijkheid een regelgevingsinstantie voor deze 
nieuwe markt in te stellen) om dergelijke gevallen in de toekomst te vermijden?

8. Tenuitvoerlegging van ggo-wetgeving (Bart Staes)
A. "Co-existentiewetgeving": In haar verslag over de co-existentie van genetisch 
gemodificeerde gewassen met conventionele en biologische landbouw (april 2009) schrijft de 
Commissie dat slechts 15 lidstaten specifieke wetgeving inzake co-existentie hebben 
aangenomen. Is dit aantal inmiddels al groter? Zijn er lidstaten die wel ggo-gewassen telen, 
maar geen co-existentiewetgeving hebben? Heeft Spanje, het land met het hoogste percentage 
ggo-teelt in de EU, al co-existentiewetgeving ingevoerd? 
In Richtlijn 2001/18/EG staat: "Levende organismen die in kleine of grote hoeveelheden bij 
wijze van experiment of om commerciële redenen in het milieu worden geïntroduceerd, 
kunnen zich in het milieu voortplanten, nationale grenzen overschrijden en van invloed zijn in 
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andere lidstaten; de gevolgen van een dergelijke introductie in het milieu kunnen 
onomkeerbaar zijn" (overweging 4) en: "Er moet voor worden gezorgd dat ggo's als product 
of in producten, waarvoor uit hoofde van deel C van deze richtlijn toestemming is verleend, in 
alle stadia van het in de handel brengen traceerbaar zijn" (overweging 42).

Daarnaast wordt in Verordening nr. 1829/2003 diverse malen verwezen naar het recht van 
consumenten en veehouders een goed gefundeerde keuze te maken. Hetzelfde geldt voor de 
Milieuraad van december 2008 en commissaris Dalli in verschillende van zijn toespraken met 
betrekking tot ggo's.

In haar nieuwe aanbeveling van juli 2010 "inzake richtsnoeren voor de ontwikkeling van 
nationale co-existentiemaatregelen om de onbedoelde aanwezigheid van ggo's in 
conventionele en biologische gewassen te vermijden" schrijft de Commissie dat "maatregelen 
om de onbedoelde aanwezigheid van ggo's in conventionele en biologische gewassen te 
vermijden, op het niveau van de lidstaten moeten worden vastgesteld". Hoe streeft de 
Commissie tegen deze achtergrond naar een betere tenuitvoerlegging van Richtlijn 
2001/18/EG? Overweegt de Commissie de instelling van "co-existentiemaatregelen" verplicht 
te maken? 

B. Transparantie: Kan de Commissie, met inachtneming van artikel 25, lid 4 van 
Richtlijn 2001/18/EG en van de uitspraak van het EHvJ van februari 2009 (zaak C-552/07) 
uiteenzetten hoeveel lidstaten een openbaar register met gedetailleerde informatie over de 
plaats van introductie van ggo's hebben ingesteld en welke lidstaten dat niet hebben gedaan? 
Wat is de Commissie voornemens te doen ter verbetering van de situatie?
C. Verontreiniging: In haar co-existentieverslag uit 2009 schrijft de Commissie 
(paragraaf 7.2): "De meeste lidstaten hebben de co-existentiemaatregelen zodanig 
vormgegeven dat ze de overschrijding voorkomen van de etiketteringsdrempel voor ggo's in 
levensmiddelen en diervoeders die is vastgesteld op 0,9%". Daarnaast bevat Verordening nr. 
1829/2003 etiketteringsvoorschriften voor ggo-levensmiddelen, met uitzondering van 
levensmiddelen "die materiaal bevatten dat geheel of gedeeltelijk uit ggo's bestaat of daarmee 
is geproduceerd, in een verhouding van niet meer dan 0,9% van ieder van de 
voedselingrediënten, noch op levensmiddelen die bestaan uit één ingrediënt, mits de 
aanwezigheid van dat materiaal onvoorzien of technisch niet te voorkomen is". Co-
existentiemaatregelen die mikken op een verontreinigingsniveau van 0,9% leiden tot een 
opzettelijke verontreiniging die niet meer als onvoorzien kan worden opgevat. 

Is de situatie in de lidstaten nu verbeterd? Is de Commissie het ermee eens dat co-
existentiemaatregelen, om te voldoen aan de vereisten van Verordening nr. 1829/2003, 
moeten zijn gericht op het volledig vermijden van verontreiniging?

9. REACH (Richard Seeber)
Het centrale EU-systeem voor de registratie en beoordeling van en de autorisatie en 
beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH, Verordening (EG) nr. 1907/2006) is 
onder andere bedoeld voor de identificatie en controle van chemische stoffen die het meest 
zorgwekkend zijn en, waar mogelijk, voor hun vervanging door minder gevaarlijke stoffen.

Wat is de huidige stand van zaken bij de tenuitvoerlegging van de verordening? 
Zou een herziening van de verordening noodzakelijk kunnen worden en zo ja, op wat voor 
termijn?
Ziet de Commissie enige aanleiding om REACH uit te breiden?
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10. Milieuactieprogramma (Richard Seeber)

Het zesde milieuactieprogramma van de Europese Gemeenschap biedt een brede kijk op 
milieugerelateerde uitdagingen en een strategisch kader voor het milieubeleid van de 
Commissie tot 2012. De vier belangrijkste milieuprioriteiten uit dit actieprogramma zijn: 
klimaatverandering, natuur en biodiversiteit, milieu en gezondheid, en natuurlijke 
hulpbronnen en afval. 

Verloopt de uitvoering van het zesde milieuactieprogramma volgens plan, en tot op welke 
hoogte is het programma voltooid?

11. Inbreuken (Kriton Arsenis)

Het inbreukproces speelt een cruciale rol bij het waarborgen dat EU-wetgeving juist ten 
uitvoer wordt gelegd. De Europese Commissie moet jaarlijks duizenden klachten en 
inbreukzaken behandelen, met inachtneming van een procedure die vaak complex en 
langdurig is.  Een inbreukproces kan van de eerste stap tot en met de sluiting van de zaak 
jaren kosten en kan een hoge mate van samenwerking tussen lidstaten en de Commissie 
vereisen. 

Gegeven het bovenstaande:

Zou er op lidstaatniveau een door de Europese Commissie gecoördineerd efficiënt 
mechanisme voor de screening van inbreuken moeten komen?

Zou er een vroegtijdig waarschuwingssysteem moeten komen op basis waarvan de Europese 
Commissie, wanneer er informatie beschikbaar komt omtrent aanstaande nationale wetgeving 
of bestuurlijke beslissingen die mogelijk een inbreuk op de EU-wetgeving inhouden, al kan 
ingrijpen nog voordat een dergelijke inbreuk daadwerkelijk plaatsvindt? 

Gezien het grote aantal mensen dat nodig is om het jaarlijkse aantal klachten en inbreukzaken 
te behandelen: welk percentage wordt door medewerkers van de EC afgehandeld en welk 
percentage wordt uitbesteed?


