
CM\814254NL.doc PE329.200v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

22.4.2010

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 535/2002, ingediend door John Mulcahy (Ierse nationaliteit), 
namens "Save the Swilly" (“Red de Swilly”), ondertekend door tienduizend 
personen, over bescherming van het mariene milieu in Lough Swilly in het 
Graafschap Donegal, Ierland

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners wensen een moratorium op het verstrekken van vergunningen voor aquacultuur in 
Lough Swilly in het graafschap Donegal totdat een milieueffectbeoordeling en andere studies 
zijn voltooid. Zij vrezen voor de levensvatbaarheid van de mariene hulpbronnen en menen dat 
wilde visbestanden, fauna, vogelhabitats, alsmede het plaatselijke toerisme bedreigd worden. 
Indieners verzetten zich niet tegen de ontwikkeling van het gebied, maar zijn wel van mening 
dat de milieukosten nauwkeurig berekend en in aanmerking genomen dienen te worden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 9 december 2002. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 februari 2003

Indiener wijst erop opdracht te hebben gegeven voor een onafhankelijk onderzoek voor een 
strategie ten behoeve van een geïntegreerd beheer van de kustgebieden (ICZM) bij Lough 
Swilly. De diensten van de Commissie hebben om een kopie van dit onderzoek verzocht bij 
de Faculteit voor biologische en milieuwetenschappen van de Universiteit van Ulster, 
Coleraine. In het kader van Aanbeveling 2002/413/EG van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende de uitvoering van een geïntegreerd beheer van kustgebieden in Europa (PB 
L 148 van 6/6/2002 blz. 24-27), dat een bredere aanpak beoogt dan een project voor project-
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benadering, is de Commissie ingenomen met de conclusies van het ICZM-onderzoek. 

Waarschijnlijk zou een meer integraal kustbeheer voor het gebied bij Lough Swilly van nut 
zijn en dit zou prioriteit moeten krijgen bij de Ierse autoriteiten bij de tenuitvoerlegging van 
Aanbeveling 2002/413/EG. De Commissie wil eraan herinneren dat zij in haar mededeling 
aan het Europees Parlement en de Raad inzake "Een strategie voor de duurzame ontwikkeling 
van de Europese aquacultuur" wijst op het volgende: "De toekomstige ontwikkeling van de 
aquacultuur moet worden ingepast in geïntegreerde strategieën en beheerplannen voor de 
kustgebieden, waarbij aandacht moet worden besteed aan de verhouding tussen de 
aquacultuur en alle andere bestaande en potentiële activiteiten, en aan de gecombineerde 
invloed ervan op het milieu".

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 april 2004 voor verzoekschriften 
874/93, 334/98, 342/2001 en 535/2002

Op de vergadering van de Commissie verzoekschriften van 26 november 2003 heeft de 
Commissie medegedeeld dat zij begin 2004 aanvullende gegevens zou verstrekken over 
bovengenoemde verzoekschriften.

De Commissie kan bevestigen dat zij, met betrekking tot de in voorgaande mededelingen 
genoemde inbreukprocedure inzake richtlijn 79/409/EEG in december 2003 heeft besloten 
Ierland voor het Europees Hof van Justitie te dagen o.m. wegens het feit dat het land heeft 
nagelaten in Lough Swilly een speciale beschermingszone (SBZ) van voldoende omvang in te 
stellen en omdat is nagelaten de beschermingsbelangen van het gebied naar behoren te 
waarborgen.

Het is de Commissie bekend dat de Aquaculture Licences Appeals Board, een onafhankelijke 
instantie voor beroep tegen besluiten van de Ierse overheid inzake aquacultuurvergunningen 
op 8 december uit milieuoverwegingen heeft geweigerd vergunning te verlenen voor een 
geprojecteerde zalmkwekerij van 90 ha. in Portsalon, Lough Swilly. Een van degenen wier 
beroep is toegewezen is de indiener van verzoekschrift 535/2002, dat met onderhavig 
verzoekschrift verband houdt.

5. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 november 2006

a. Achtergrond

Er zijn meerdere verzoekschriften ingediend waarin indieners hun bezorgdheid uiten over de 
uitbreiding van de aquacultuur in Lough Swilly, een zeearm in het Graafschap Donegal, in het 
noordwesten van Ierland. De andere verzoekschriften waren 342/2001, 874/1993 en 
334/1998. Deze zijn afgehandeld op basis van de informatie die de Commissie van Ierland 
heeft ontvangen. Verzoekschrift 535/2002 is heropend nadat indiener in zijn brief d.d. 23 
augustus 2004 aanvullende informatie heeft verstrekt.

Lough Swilly is een van de belangrijkste overwinteringsgebieden voor watervogels in Ierland. 
Er zijn op grond van Richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de vogelstand (de 
Vogelrichtlijn) 1 twee speciale beschermingszones (SBZ’s) in Lough Swilly aangewezen, de 
                                               
1 PB L 103 van 25.4.1979, blz. 1.
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SBZ Lough Swilly en de SBZ Inch Lough. Deze beslaan 3 385 hectare van een belangrijk 
vogelgebied dat 9 000 hectare groot is. Het ecologische belang van Lough Swilly blijkt verder 
uit het feit dat het is aangewezen in het Verdrag van Ramsar, dat het is voorgedragen als 
Natural Heritage Area (NHA)1 en dat het is voorgedragen als speciale beschermingszone 
onder Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde 
flora en fauna2.

b. Het verzoekschrift

Indiener stelt dat er nu eveneens vergunning is verleend voor de teelt van schaaldieren in Lough 
Swilly en dat de Ierse autoriteiten geen uitgebreid wetenschappelijk onderzoek hebben verricht 
naar het Lough. Indiener uit ook zijn bezorgdheid over een nieuw voorstel voor het oprichten van 
een zalmkwekerij. Een vergunningaanvraag hiervoor is eerder afgewezen.

c. Opmerkingen van de Commissie bij het verzoekschrift

De bescherming van habitats en de teelt van schaaldieren in Lough Swilly

Wat betreft de bescherming van habitats in Lough Swilly maakt de Commissie zich zorgen over 
twee zaken. Op de eerste plaats is zij van mening dat Ierland nalatig is geweest bij de volledige 
aanmerking (d.w.z. aanwijzing) van belangrijke vogelgebieden in Lough Swilly. Op de tweede 
plaats is zij van mening dat het in Ierland nog altijd niet gebruikelijk is om de gevolgen van 
aquacultuurprojecten voor habitats vast te stellen, voor Lough Swilly of elders. Met name de 
ontwikkeling van de schaaldierenteelt in - of nabij - belangrijke vogelgebieden aan de Ierse kust 
wordt niet voorafgegaan door uitgebreide, schriftelijke vaststelling van de mogelijke gevolgen 
voor de instandhouding van die gebieden. 

Zoals de commissie eerder heeft gehoord is de teelt van schaaldieren niet noodzakelijkerwijs 
uitgesloten in gebieden die zijn aangewezen op grond van Richtlijn 79/409/EEG of 
beschermd op grond van Richtlijn 92/43/EEG. Er kunnen natuurlijk gedeelde belangen 
bestaan, zoals de noodzaak om watervervuiling te voorkomen. De adequate bescherming van 
belangrijke habitats, zoals waddengebieden (waar vogels foerageren) moet echter worden 
gewaarborgd.

De Commissie heeft Ierland voor het Europees Hof van Justitie gedaagd omdat het land 
nalatig is in de aanwijzing van de belangrijkste vogelgebieden, waaronder Lough Swilly, en 
omdat het in het algemeen Richtlijn 92/43/EEG niet naleeft op het gebied van de 
vergunningverlening

 voor aquacultuur (Zaak C-418/04). De memories zijn afgesloten en het wachten is op het 
vonnis van het Hof. 

Sinds het begin van deze zaak heeft Ierland zijn werkwijze wat betreft de 

                                               
1 Gebieden die zijn voorgedragen als Natural Heritage Area zijn gebieden die begin jaren negentig in een door 

de Gemeenschap medegefinancierd wetenschappelijk onderzoek zijn aangemerkt als gebieden van nationaal  
natuurbeschermingsbelang.

2 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.
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vergunningverlening voor aquacultuurprojecten niet gewijzigd. De Commissie moet het arrest 
van het Hof echter afwachten, voor ze verdere maatregelen neemt.

Zalmkwekerij

De Commissie is van mening dat ze niet voldoende informatie heeft om haar mening te geven 
over de mogelijk opnieuw ingediende vergunningaanvraag voor een zalmkwekerij in Lough 
Swilly. 

Ze wil echter de aandacht vestigen op het arrest van het Hof van Justitie tegen Ierland uit juni 
2005, zaak C-282/02. Deze zaak betrof Richtlijn 76/464/EEG betreffende verontreiniging 
veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen die in het aquatisch milieu van de 
Gemeenschap worden geloosd1. Het Hof oordeelde dat het Ierse systeem voor 
vergunningverlening aan viskwekerijen in zee tekortkomingen vertoont. Met name het toetsen 
van vergunningverlening aan waterkwaliteitsdoelstellingen ontbrak. Verder waren er geen 
waterkwaliteitseisen verbonden aan het lozen van stoffen door viskwekerijen, zoals biociden 
en ammoniak. De Commissie geeft nu gehoor aan dit arrest.

Om een geldige vergunning te kunnen afgeven voor een viskwekerij in Lough Swilly of 
elders dient Ierland een systeem van vergunningverlening op te zetten dat aan de richtlijn 
voldoet. Tot op heden is dat niet gebeurd.

d. Conclusies

De Commissie is van mening dat ze kwesties van essentieel belang in de bescherming van 
Lough Swilly aan de orde heeft gesteld en dat ook blijft doen via de hierboven genoemde 
horizontale rechtsmiddelen (d.w.z. breed gedragen rechtsmiddelen die erop gericht zijn de 
belangijkste verbeteringen te bewerkstelligen in de nationale wetgeving en de uitvoering 
daarvan). 

6. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 april 2010

In haar meest recente antwoord heeft de Commissie op twee zaken gewezen die haar zorgen 
baarden in verband met Lough Swilly: het nalatig zijn bij de volledige aanmerking (dat wil 
zeggen aanwijzing) van belangrijke vogelgebieden in Lough Swilly krachtens Richtlijn 
2009/147/EG2 en dat het nog altijd niet gebruikelijk is om een beoordeling te geven van de 
mogelijk gevolgen van aquacultuurprojecten in Lough Swilly en elders. Met name de 
ontwikkeling van de schaaldierenteelt in of nabij belangrijke vogelgebieden aan de Ierse kust 
wordt niet voorafgegaan door een schriftelijke beoordeling van de mogelijke gevolgen voor de 
instandhouding van die gebieden overeenkomstig artikel 6, lid 3 van Richtlijn 92/43/EEG3. De 
Commissie meldde dat dit het onderwerp was van zaak C-418/04, de Commissie tegen Ierland. 
De Commissie wil de Commissie verzoekschriften graag ervan op de hoogte stellen dat het 
Europees Hof van Justitie (EHJ) in deze zaak een uitspraak heeft gedaan ten gunste van de 
Commissie.
                                               
1 PB L 129 van 18.5.1976.
2 PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7-25.
3 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.
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De Commissie heeft vervolgens overleg gevoerd met de Ierse autoriteiten om zo te verzekeren 
dat Ierland alle relevante vogelgebieden volledig aanmerkt (met inbegrip van Lough Swilly) en 
dat het ervoor zorgt dat aquacultuurprojecten eerst aan een beoordeling worden onderworpen. 
Aangezien er geen bekendmakingen waren van nieuwe classificaties en er geen bevredigende 
informatie was over de beoordeling van aquacultuurprojecten, heeft de Commissie op 23 maart 
2009 een aanmaningsbrief aan Ierland gestuurd krachtens artikel 228 van het EG-Verdrag. Op 9 
oktober 2009 heeft zij een met redenen omkleed advies gestuurd. Ierland heeft sindsdien 
gereageerd door onder andere te verwijzen naar een programma van ecologisch onderzoek dat 
een fatsoenlijk beoordelingssysteem moet ondersteunen en een programma om SBZ’s te 
classificeren. De Commissie bestudeert deze reactie momenteel.

In haar meest recente antwoord heeft de Commissie opgemerkt dat zij niet voldoende 
informatie had om haar mening te geven over de mogelijk opnieuw ingediende 
vergunningaanvraag voor een zalmkwekerij in Lough Swilly. Zij heeft gewezen op een 
eerdere uitspraak van het EHJ tegen Ierland in zaak C-282/02 in verband met Richtlijn 
76/464/EEG betreffende verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen die in 
het aquatisch milieu van de Gemeenschap worden geloosd1. Het Hof oordeelde dat het Ierse 
systeem voor vergunningverlening aan viskwekerijen in zee tekortkomingen vertoont. Er was 
met name geen toetsing van de vergunningverlening aan waterkwaliteitsdoelstellingen. 

De Commissie wil de commissie er graag van op de hoogte stellen dat Ierland sinds haar 
meest recente antwoord nieuwe wetgeving heeft waarin wordt voorzien in een systeem voor 
vergunningverlening aan viskwekerijen in zee, dat bedoeld is om de naleving van Richtlijn 
76/464/EEG te garanderen. De Commissie heeft de betreffende inbreukprocedure gesloten.2

In het kader van de follow-up van bovengenoemd arrest van het EHJ in zaak C-418/04 blijft de 
Commissie belangrijke kwesties aan de orde stellen die relevant zijn voor de bescherming van 
Lough Swilly, in het bijzonder de noodzaak om de bestaande SBZ’s uit te breiden en de 
noodzaak om ervoor te zorgen dat aquacultuurprojecten aan een fatsoenlijke ecologische 
beoordeling worden onderworpen.

                                               
1 PB L 129 van 18.5.1976.
2 1990/5220.


