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Uitgebreide interpellatie met verzoek om schriftelijk antwoord G-001001/2021
aan de Commissie
Artikel 139 van het Reglement
Sven Giegold, Margrete Auken, Rosa D'Amato, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Martin Häusling, 
Grace O'Sullivan, Jutta Paulus, Marie Toussaint
namens de Verts/ALE-Fractie

Betreft: Uitvoering en handhaving van de EU-milieuwetgeving

Europa heeft strenge wetten ter bescherming van mensen, dieren en het milieu. Toch worden deze 
regels vaak maar halfslachtig of helemaal niet door de lidstaten en de regio’s uitgevoerd1.

1. Kroatië, Duitsland en Spanje zijn nog nooit binnen hun nationale NH3 emissieplafonds gebleven2. 
Wanneer leidt de Commissie een inbreukprocedure in met het oog op handhaving van de NEC-
richtlijn3?

2. Meer dan de helft van de lidstaten loopt een groot risico de emissiereductieverbintenissen voor 
2020-2029 of 2030 niet na te komen4. Wanneer leidt de Commissie een inbreukprocedure in met 
het oog op handhaving van artikel 6 van de NEC-richtlijn?

3. De luchtvervuiling gaat door, ook al lopen er inbreukprocedures. Wanneer verwijst de Commissie 
INFR(2008)21865, INFR(2013)21776 en INFR(2016)20057 naar het Hof en wanneer stelt zij 
financiële sancties voor in zaak INFR(2008)21998? Hoe denkt de Commissie dergelijke 
vertragingen in de toekomst te voorkomen?

4. Denemarken slaagt er niet in de stikstofvervuiling door de landbouw terug te dringen en schendt 
daarmee de kaderrichtlijn water9, de nitratenrichtlijn10 en de habitatrichtlijn11. Wanneer leidt het in 
2016 geopende PILOT 8540/16/ENVI tot een inbreukprocedure?

5. Het gebruik van pesticiden wordt niet tot een minimum teruggebracht. 45 % van de openbare 
locaties in Zuid-Tirol in de buurt van intensief beheerde landbouwgebieden is verontreinigd. 
Wanneer leidt de Commissie een inbreukprocedure in met het oog op handhaving van artikel 12 
van de pesticidenrichtlijn12?

6. In een door de habitatrichtlijn beschermde speciale beschermingszone worden de grootste 
zoetwatermosselkolonies van Ierland door landbouwdrijfmest met uitsterven bedreigd. Wanneer 
leidt de Commissie een inbreukprocedure in?

1 Zie voor meer informatie over alle hier genoemde voorbeelden: https://sven-giegold.de/wp-
content/uploads/2021/07/Major-Interpellation-EU-ENV-implementation.pdf

2 https://www.eea.europa.eu/themes/data-and-maps/dashboards/necd-directive-data-viewer-3
3 Richtlijn (EU) 2016/2284 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de 

vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen, tot wijziging van Richtlijn 
2003/35/EG en tot intrekking van Richtlijn 2001/81/EG.

4 Verslag van de Commissie van 26 juni 2020 over de vorderingen met de uitvoering van de NEC-richtlijn 
(COM(2020)0266).

5 Tegen Tsjechië.
6 Tegen Italië.
7 Tegen België.
8 Tegen Polen.
9 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.
10 Richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 12 december 1991 inzake de bescherming van water tegen 

verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen.
11 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en 

de wilde flora en fauna.
12 Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van een 

kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden.
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7. Frankrijk staat de visserij met bodemtrawls en dreggen toe in Natura 2000-gebieden zonder 
daarvoor de juiste effectbeoordelingen uit te voeren. Wanneer leidt de Commissie een 
inbreukprocedure in met het oog op handhaving van de habitatrichtlijn?

8. Malta blijft de lentejacht op de bedreigde tortelduif toestaan tijdens het hoogtepunt van de trek, 
ook al loopt er een inbreukprocedure13. Wanneer verwijst de Commissie de zaak naar het Hof?

9. De illegale houtkap in de laatste Europese oerbossen in Roemenië gaat door, ook al loopt er een 
inbreukprocedure14. Wanneer verwijst de Commissie de zaak naar het Hof?

10. Illegaal gekapt teakhout uit Myanmar komt de EU binnen, hetgeen strijdig is met de 
houtverordening15. Wanneer leidt de Commissie inbreukprocedures in tegen Italië, Griekenland, 
Kroatië en Zweden?

11. De lidstaten liggen niet op schema om uiterlijk in 2027 aan de kaderrichtlijn water te voldoen16. 
Wanneer leidt de Commissie inbreukprocedures in?

12. De uitstoot van zware metalen door de tin- en wolfraammijn van San Finx in Spanje vervuilt 
Natura 2000-gebieden en is in strijd met de habitatrichtlijn en de kaderrichtlijn water. Er zijn twee 
klachten over de mijn ingediend. Wanneer opent de Commissie een inbreukprocedure naar 
aanleiding van deze klachten?

13. Miljoenen dieselauto’s blijven gebruikmaken van manipulatie-instrumenten. Wanneer verwijst de 
Commissie INFR(2016)414117 naar het Hof?

14. De markttoezichthouders van de Duitse Länder voeren geen passende controles van 
consumentenproducten uit en sancties zijn niet afschrikkend. Wanneer leidt de Commissie naar 
aanleiding van de klacht uit 2020 een inbreukprocedure in?

15. Met uitzondering van Frankrijk handhaaft vrijwel geen enkele lidstaat de voorschriften inzake 
nano-etikettering overeenkomstig de verordening inzake etikettering van levensmiddelen18. 
Wanneer leidt de Commissie inbreukprocedures in?

16. De commissie ANIT van het Parlement19 heeft herhaalde en gedocumenteerde inbreuken op de 
wetgeving inzake diervervoer aan het licht gebracht20. Wanneer opent de Commissie 
constructieve inbreukprocedures?

17. Kan de Commissie uitleg geven over de wijze waarop zij momenteel prioriteit toekent aan 
inbreuken en hoe deze prioriteitstoekenning is veranderd met de goedkeuring van de Green 
Deal?

13 INFR(2020)2345.
14 INFR(2020)2033.
15 Verordening (EU) nr. 995/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 tot vaststelling 

van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen.
16 Verslag van de Commissie van 26 februari 2019 inzake de uitvoering van de kaderrichtlijn water en de 

overstromingsrichtlijn (COM(2019)0095).
17 Tegen Duitsland.
18 Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende 

de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten.
19 Enquêtecommissie bescherming van dieren tijdens het vervoer.
20 Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens 

het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten.


