
CM\862710NL.doc PE462.662v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

29.3.2011

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 922/2010, ingediend door Manuel Antonio Cao Prado 
(Spaanse nationaliteit), namens de Confraria de Pescadores de La Coruña 
(Vereniging van vissers), en gesteund door 16 mede-ondertekenaars, over de 
vervuiling van de Ria del Burgo in La Coruña, Spanje

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener zegt dat er een plan moet komen om de Ria del Burgo in La Coruña, Spanje, te 
saneren. Indiener beklaagt zich over de nonchalance van de overheid waardoor stedelijk en 
industrieel afval, dat soms erg gevaarlijk is voor de gezondheid, in de rivier kan worden 
gedumpt. Hij is van mening dat de communautaire wetgeving wordt geschonden zonder dat 
de verantwoordelijke overheden, in het bijzonder het ministerie voor Milieu, de Junta da 
Galiza, en de plaatselijke administratie zich daar iets van aantrekken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 17 november 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 29 maart 2011

De Commissie is van mening dat de uitvoering van EU-wetgeving zal bijdragen aan een 
verbetering van de milieukwaliteit in situaties zoals die door indiener zijn beschreven.

De kaderrichtlijn water (KRW)1 van de EU verplicht de lidstaten maatregelen te nemen die 
waarborgen dat uiterlijk in 2015 in alle waterlichamen (met inbegrip van kustwateren) een goede 

                                               
1 Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van 

een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid, PB L 327 van 22.12.2000.
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milieutoestand tot stand is gebracht (d.w.z. geen verontreiniging). De KRW luidt een proces in 
die leidt tot de identificatie van de belangrijkste vormen van milieubelasting van bepaalde 
waterlichamen, de formulering van doelstellingen voor de milieukenmerken die de goede 
toestand typeren en, uiteindelijk, tot de ontwikkeling en uitvoering van passende maatregelen om 
de milieubelasting aan te pakken.

Een belangrijke mijlpaal in verband met de tenuitvoerlegging van de KRW is de vaststelling 
van de zogeheten stroomgebiedbeheerplannen, die specifieke doelen en maatregelen moeten 
omvatten waarmee de verontreiniging van wateren en sedimenten alsmede de gevolgen 
daarvan worden aangepakt. De Commissie heeft een gerechtelijke procedure ingeleid tegen 
Spanje omdat dit land onder andere heeft nagelaten het beheerplan voor de kustwateren vast 
te stellen voor het gebied dat in het kader van het verzoekschrift valt.

Het bereiken van een goede toestand is alleen mogelijk indien andere belangrijke stukken EU-
wetgeving eveneens worden uitgevoerd. Het gaat daarbij met name om de richtlijn 
betreffende de behandeling van stedelijk afvalwater. Zoals opgemerkt door indiener is de 
installatie voor de behandeling van het afvalwater van de agglomeratie La Coruña nog niet 
gereed en in bedrijf.

Artikel 5 van Richtlijn 2006/113/EG1 inzake de vereiste kwaliteit van schelpdierwater bepaalt 
dat de lidstaten programma's moeten opzetten om binnen zes jaar na de aanwijzing van een 
gebied voor schelpdierkweek de verontreiniging te verminderen. Het gebied werd in 1993 als 
zodanig aangewezen (BOE (Spaans publicatieblad) nº 312 van 30 december 1993). De 
richtlijn wordt dertien jaar na de datum van inwerkingtreding van de KRW (in 2013) 
ingetrokken.

Onder verwijzing naar bovengenoemde juridische punten merkt de Commissie op dat:

- zij met betrekking tot Richtlijn 91/271/EEG van de EU inzake de behandeling van 
stedelijk afvalwater het Koninkrijk Spanje, met inbegrip van de agglomeratie La Coruña, 
waarin de Ría del Burgo gelegen is, voor het Europees Hof van Justitie heeft gedaagd (C-
343/10);

- zij met betrekking tot de kaderrichtlijn water (2000/60/EG) gerechtelijke stappen heeft 
ondernomen (er is een met redenen omkleed advies krachtens artikel 258 VWEU  
uitgebracht - de laatste stap voordat de zaak bij het Hof van Justitie van de Europese Unie 
aanhangig wordt gemaakt) tegen Spanje omdat dit land onder andere heeft nagelaten het 
beheerplan voor de kustwateren vast te stellen voor het gebied dat in het kader van het 
verzoekschrift valt;

- met betrekking tot Richtlijn 2006/113/EG inzake de vereiste kwaliteit van schelpdierwater 
de bevoegde instanties, na een onderzoek van de Commissie en daaropvolgende 
opmerkingen van de Commissie gericht aan de Spaanse autoriteiten, een specifiek 
programma tot vermindering van de verontreiniging hebben ingediend.

Conclusie

                                               
1 PB L 376 van 27.12.2006.
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De Commissie heeft naar aanleiding van het verzoekschrift actie ondernomen. Zij heeft, om 
precies te zijn, gerechtelijke stappen ondernomen uit hoofde van artikel 258 van het VWEU naar 
aanleiding van de onjuiste uitvoering van de belangrijkste stukken wetgeving die op de situatie 
zoals die door indiener is beschreven van toepassing zijn.


