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Externe vertaling

TENUITVOERLEGGING VAN DE EUROPESE MILIEUWETGEVING 

VRAGEN AAN DE COMMISSIE TER BESPREKING 
OP DE VERGADERING VAN DE MILIEUCOMMISSIE OP 3 FEBRUARI 2005

ALGEMENE VRAGEN 

TENUITVOERLEGGING VAN RICHTLIJNEN - HORIZONTAAL

1. De tenuitvoerlegging van de vogel- en habitatrichtlijnen (Satu Hassi) 

De vogel- en habitatrichtlijnen zijn essentiële instrumenten voor de bescherming van in het wild 
levende dieren in Europa. Een volledige tenuitvoerlegging van deze richtlijnen is van cruciaal 
belang voor de verwezenlijking van het EU-plan om tegen 2010 de afname van de biodiversiteit 
tot stilstand te brengen. Tot op heden liggen veel lidstaten achter met de juiste tenuitvoerlegging 
van deze richtlijnen, bijv. de classificatie van speciale beschermingszones ingevolge de 
vogelrichtlijn of de adequate gebruikmaking van artikel 6 van de habitatrichtlijn (bescherming 
van Natura 2000-zones). Gelooft de Commissie dat zij over de capaciteit beschikt om een 
behoorlijke en tijdige tenuitvoerlegging van deze richtlijnen door de lidstaten te garanderen, met 
inbegrip van de bescherming van de soorten die opgesomd worden in bijlage II van de 
habitatrichtlijn en de soorten waarop de vogelrichtlijn betrekking heeft? Welke verdere actie zal 
de Commissie ondernemen om te zorgen voor een correcte tenuitvoerlegging van deze 
richtlijnen?

2. De Franse overzeese gebieden: de structuurfondsen en de bescherming van de 
biodiversiteit (Marie Anne Isler Beguin)

De overzeese departementen van Frankrijk herbergen meer biodiversiteit dan de gehele EU
samen (8 wereldwijd bedreigde vogelsoorten, waarvan vier alleen voorkomen op het eiland 
Réunion, een alleen op Martinique; Frans Guyana herbergt een van de laatste intacte en 
uitgestrekte stukken tropisch regenwoud met 700 vogelsoorten, meer dan in alle 25 landen van 
de EU samen; dit is vergelijkbaar met het aantal soorten in het gehele West-Palearctische 
gebied, BirdLife International (2004) Birds in the European Union: a status assessment page 
23). Deze departementen ontvangen aanzienlijke bedragen van de EU-structuurfondsen, maar de 
vogel- en habitatrichtlijnen zijn op deze gebieden niet van toepassing.

Hoe garandeert de Europese Commissie dat de structuurfondsen geen schade toebrengen aan 
belangrijke gebieden met in het wild levende dieren in de Franse overzeese departementen? Is 
de Commissie, nu slechts ongeveer 0,6% van de structuurfondsen (bijv. Réunion en 
Guadeloupe) voor deze gebieden aan milieuactiviteiten is toegewezen, voornemens in te staan 
voor de toewijzing van meer middelen aan activiteiten die bijdragen tot de verwezenlijking van 
de doelstellingen van de EU-strategie voor duurzame ontwikkeling, met name het plan om de 
afname van de biodiversiteit tegen 2010 tot stilstand te brengen? 
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3. Richtlijn inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC) 
1996 (John Bowis)

Hoewel de Commissie lof verdient voor haar gedetailleerd verslag Analysis of Member States’ 
first implementation reports on the IPPC Directive (EU-15) van juni 2004, moet niettemin de 
vraag worden gesteld welke maatregelen de Commissie momenteel neemt om te zorgen dat alle 
lidstaten over duidelijke procedures beschikken voor het actualiseren van de 
vergunningsvoorwaarden en voor een consequente tenuitvoerlegging, ook op andere punten, van 
Richtlijn 96/61/EG van de Raad inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van 
verontreiniging (IPPC). Heeft de Commissie een richtsnoerdocument opgesteld waarin de 
definitie van "installatie" nader wordt omschreven, alsook van bijlage I (met het oog op de 
bepaling van de "productiecapaciteit"), en waarin meer duidelijkheid wordt gegeven over de 
toepassing van de richtlijn op gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties, alsook praktische 
richtsnoeren voor een duidelijke definitie van de vereisten van energie-efficiëntie – zoals door 
het Parlement vereist in zijn verslag over vorderingen bij de tenuitvoerlegging van de IPPC-
Richtlijn: 2003/2125(INI)?

4. Tenuitvoerlegging van de Richtlijn luchtkwaliteit 1999/30/EG (Johannes Blokland)
Krachtens Richtlijn 1999/30/EG hebben de lidstaten tot 1 januari 2005 de tijd om gedeeltelijk te 
voldoen aan de in de richtlijn gestelde vereisten inzake luchtkwaliteit en tot 1 januari 2010 om 
er volledig aan te voldoen. In Nederland heeft de interpretatie van deze richtlijn ertoe geleid dat 
rechters een aantal projecten (wegen, industrieterreinen, enz.) hebben verboden omdat 
onvoldoende rekening werd gehouden met het feit dat de luchtkwaliteit op de betrokken locaties 
per 1 januari 2005, respectievelijk 1 januari 2010, de geldende niveaus zou overschrijden, 
hoewel er tot 2010 nog een aantal jaren te gaan is en de methoden voor vermindering van de 
uitstoot van stikstofdioxiden, zwaveldioxiden en zwevende deeltjes nog altijd niet volledig zijn 
ontwikkeld.

Kan de Commissie aangeven of andere lidstaten eveneens een strikte interpretatie van de 
richtlijn toepassen of moeten de hiervoor vermelde verboden worden beschouwd als specifiek 
voor de tenuitvoerlegging van de richtlijn in Nederland?
Is de Commissie van mening dat de lidstaten over voldoende middelen beschikken om ervoor te 
zorgen dat de richtlijn ten uitvoer wordt gelegd, ook in dichtbevolkte gebieden, en is zij 
voornemens verdere initiatieven te nemen, bijvoorbeeld door strengere normen op te leggen 
voor de uitstoot door motorvoertuigen, waardoor het eenvoudiger zou worden om aan de 
doelstellingen van de richtlijn te voldoen?

5. Tenuitvoerlegging van de richtlijnen luchtkwaliteit (Richard Seeber)

De tenuitvoerlegging van de richtlijnen voor het behoud of de verbetering van de luchtkwaliteit, 
met name Richtlijn 1999/30/EG, vereist in bepaalde gevallen dat maatregelen worden getroffen 
ter vermindering van de uitstoot van verontreinigende stoffen. Welke vooruitgang is er geboekt 
bij de tenuitvoerlegging van de Europese wetgeving inzake luchtkwaliteit in de lidstaten? Welke 
benadering zal de Commissie in de toekomst kiezen voor de tenuitvoerlegging, wanneer 
uitstootverminderende maatregelen die de lidstaten nemen in toepassing van de richtlijnen 
luchtkwaliteit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld het zware vrachtverkeer? Hoe wil de 
Commissie omgaan met eventuele conflicten tussen doelstellingen van milieubescherming 
(schone lucht) en van de interne markt (vrij verkeer van vervoerondernemers)?



DT\561015NL.doc 3/4 PE 355.676

TENUITVOERLEGGING VAN RICHTLIJNEN - BIJZONDERE GEVALLEN

6. Tenuitvoerlegging van Richtlijn 85/337/EG (milieu-effectbeoordeling van bepaalde 
projecten) (Guido Sacconi)

In juli 2004 ontving de Italiaanse regering een met redenen omkleed advies over de wet inzake 
milieu-effectbeoordelingen, waar het gaat om strategische infrastructuur en installaties van 
nationaal belang. De betrokken Italiaanse wet (443/2001) voorziet in een procedure voor milieu-
effectbeoordeling die in zoverre afwijkt van de standaardprocedure, dat de beoordeling 
gebaseerd is op de voorlopige plannen voor de uit te voeren werkzaamheden in plaats van op de 
definitieve plannen. Wanneer later blijkt dat het definitieve plan daarvan significant afwijkt, kan 
de minister van Milieu besluiten de milieu-effectbeoordeling en de herpublicatie daarvan uit te
stellen. Deze procedure is in strijd met de richtlijn inzake milieu-effectbeoordeling, omdat het 
aan de minister van Milieu wordt overgelaten om te beslissen of er al dan niet een volledige 
milieu-effectbeoordelingsprocedure wordt gestart wanneer de definitieve plannen afwijken van 
de voorlopige plannen. Omdat de minister dus van een volledige beoordeling kan afzien, kunnen 
er grote wijzigingen aan projecten worden aangebracht zonder dat daarvoor een milieu-
effectbeoordeling vereist is.

Voorts heeft de Italiaanse regering op 1 augustus 2003 de voorlopige plannen goedgekeurd voor 
een brug over de Straat van Messina op grond van Wet 443/2001; dit project is een van de 
voorrangsprojecten geworden van de trans-Europese vervoersnetwerken.

Welke maatregelen heeft de Italiaanse regering genomen om aan het met redenen omkleed 
advies te voldoen en welke verdere stappen wil de Commissie ondernemen?

Welke maatregelen is de Commissie voornemens te treffen om ervoor te zorgen dat het 
definitieve project voor de brug over de Straat van Messina geheel voldoet aan de 
communautaire regels inzake milieu-effectbeoordeling?

7. Nationaal toewijzingsplan voor broeikasgasemissierechten (Alfonso Andria)

In juli 2004 heeft de Commissie aan de Italiaanse regering een met redenen omkleed advies 
uitgebracht waarin de tenuitvoerlegging wordt verlangd van de richtlijn betreffende de handel in 
broeikasgasemissierechten (2003/87), die uiterlijk 31 december 2003 moest worden omgezet. Ook 
is Italië er niet in geslaagd uiterlijk 31 maart 2004 een nationaal plan in te dienen waarin het aantal 
broeikasgasemissierechten wordt vermeld dat het land aan binnenlandse bedrijven wil toewijzen, 
ten behoeve van deelname aan de communautaire regeling voor de handel in emissierechten. Op 
grond van deze overtreding heeft de Commissie aan de Italiaanse regering tevens een 
aanmaningsbrief bezorgd.

De desbetreffende richtlijn is nog steeds niet omgezet en hoewel het nationale toewijzingsplan 
voor emissiequota wel is ingediend, is het nog niet door de Commissie goedgekeurd.

Welke verdere maatregelen wil de Commissie treffen om te zorgen dat de Italiaanse regering de 
desbetreffende richtlijn ten uitvoer legt?

Waarom is het Italiaanse nationale toewijzingsplan nog niet goedgekeurd en welke maatregelen is 
de Commissie voornemens te treffen om ook in Italië een normale werking van de emissiemarkt 
mogelijk te maken?
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8. Tenuitvoerlegging van de richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen in Italië
(Giovanni Berlinguer)

In juli 2004 heeft de Commissie aan de Italiaanse regering een met redenen omkleed advies 
uitgebracht waarin deze werd verzocht haar wetgeving in overeenstemming te brengen met 
Richtlijn 99/31 betreffende het storten van afvalstoffen. De bepalingen van de richtlijn met 
betrekking tot nieuwe vuilstortplaatsen moesten uiterlijk 16 juli 2001 omgezet zijn, maar in 
werkelijkheid werden zij pas op 27 maart 2003 van kracht (wetgevend besluit nr. 36 van 13 
januari 2003). Hierdoor zijn alle Italiaanse vuilstortplaatsen waarvoor tussen 16 juli 2001 en 27 
maart 2003 toestemming is gegeven, ontkomen aan de bepalingen van de richtlijn met betrekking 
tot controle van de milieueffecten.

Uit de door het nationaal waarnemingscentrum voor afval ter beschikking gestelde gegevens blijkt 
dat in Italië tussen 2001 en 2003 een aantal nieuwe vuilstortplaatsen is goedgekeurd, te weten: 
drie in Matera; twee in Cuneo en Modena; een in Alessandria, Ascoli Piceno, Asti, Biella, 
Bologna, Cagliari, Foggia, Latina, Lecce en Pistoia.

Welke maatregelen heeft de Italiaanse regering in het licht hiervan getroffen om te voldoen aan 
het met redenen omkleed advies en welke verdere stappen wil de Commissie ondernemen?

Welke maatregelen heeft de Commissie getroffen of is zij van plan te treffen om te zorgen dat 
nieuwe vuilstortplaatsen, goedgekeurd in de periode tussen de uiterste datum voor 
tenuitvoerlegging van de richtlijn en de daadwerkelijke omzetting in Italië, ook voldoen aan de 
relevante communautaire regels?

9. Tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/42/EG in Griekenland (Evangelia Tzampazi)

Ingevolge artikel 13, lid 1 van Richtlijn 2001/42/EG betreffende de beoordeling van de gevolgen 
voor het milieu van bepaalde plannen en programma's moest deze richtlijn voor juli 2004 in 
nationale wetgeving omgezet zijn. De Griekse overheid moet nog steeds de nodige stappen zetten 
om wetgeving ter uitvoering van de richtlijn van kracht te laten worden. Wat is de Commissie 
voornemens te doen om ervoor te zorgen dat de richtlijn met spoed wordt omgezet?
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