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TENUITVOERLEGGING VAN DE EUROPESE MILIEUWETGEVING

VRAGEN AAN DE COMMISSIE TER BESPREKING
TIJDENS DE ZITTING VAN DE MILIEUCOMMISSIE OP 21 NOVEMBER 2005

ALGEMENE VRAGEN

1. Evenredige en afschrikkende sancties (Chris Davies)

Zal de Commissie tabellen opstellen en bekendmaken van de sancties die in de nationale 
wetgevingen zijn vastgelegd ter bevordering van de naleving van een reeks 
milieurichtlijnen op nationaal niveau, zodat een vergelijking tussen de lidstaten mogelijk 
wordt?

2. Zaken die door de Commissie voor het Hof van Justitie worden gebracht (Frederika 
Brepoels)

Bij het vaststellen van inbreukprocedures door een gebrekkige toepassing van wetgeving 
in de lidstaten kan de Europese Commissie de zaak naar het Hof van Justitie
doorverwijzen.
Ik heb begrepen dat er in de praktijk onvoldoende transparantie over de argumentering 
voor doorverwijzing is. Dit zorgt voor verwarring en onduidelijkheid bij degenen in de 
lidstaten die voor de tenuitvoerlegging van de wetgeving verantwoordelijk zijn. De 
verstoring van de interne markt is een veelgehoord criterium, maar dit is nogal moeilijk 
interpreteerbaar. Waarom worden bepaalde dossiers niet naar het Hof doorverwezen en 
andere wel? Heeft de EC hiervoor criteria opgesteld? Is er een probleem? Wil zij hierin 
acties ondernemen, bijvoorbeeld door per beleidsdomein criteria aan te duiden?
Wat de inbreuken inzake omzettingsdossiers betreft zijn er wel prioriteiten door de EC
gesteld en verloopt de werking in de praktijk meer bevattelijk. Kan hieruit iets geleerd 
worden?

HORIZONTALE VRAGEN

3. Verzoek tot tenuitvoerlegging van Richtlijn 91/676/EEG inzake de bescherming van 
water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (Christa Klaß)

De „nitraatrichtlijn” is sinds 1991 van kracht en is inmiddels, met meer dan vijf jaar 
vertraging, in de 15 oude lidstaten omgezet. Krachtens artikel 10 van deze richtlijn moeten 
de lidstaten om de vier jaar een verslag indienen en op basis van die verslagen moet de 
Europese Commissie krachtens artikel 11 een samenvattend verslag opstellen. Voor de 
derde verslagperiode moesten de lidstaten tegen 2004 hun verslagen indienen.

1) Zijn alle 25 lidstaten die verplichting nagekomen en wanneer mogen we het verslag van 
de Europese Commissie verwachten?
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2) Tegen welke lidstaten lopen inbreukprocedures en om welke reden, bijvoorbeeld omdat 
zij in gebreke zijn gebleven bij:
- de watercontrole,
- de aanwijzing van kwetsbare zones,
- de toepassing van de codes van goede landbouwpraktijken,
- de opstelling en/of uitvoering van de vereiste actieprogramma’s,
- de vervulling van de verslagverplichtingen?

3) Bovendien is er sprake van verscheidene tekortkomingen zoals ontbrekende gegevens 
over de waterkwaliteit, ontoereikende controles in de landbouwbedrijven en op de velden 
in de lidstaten, onvoldoende strenge, agronomisch en ecologisch onderbouwde 
aanbevelingen voor het gebruik van meststoffen en het niet-bindende karakter van de 
toepassing van de codes van goede landbouwpraktijken in sommige lidstaten.
Zijn op deze punten verbeteringen merkbaar?

4) Deelt de Europese Commissie de mening van sommige lidstaten dat met de 
verplichtingen van de nitraatrichtlijn en de nieuwe grondwaterrichtlijn een dubbele 
regelgeving is gecreëerd die niet volledig harmonisch is?

5) Is tijdens de verslagperiode vooruitgang geboekt bij de tenuitvoerlegging van de 
waterrichtlijnen op het gebied van de harmonisering van de meetpunten, netwerken, 
parameters en frequentie van de waterkwaliteitscontroles, wat ook de toepassing van de 
nitraatrichtlijn ten goede zou komen?

4. Waterkaderrichtlijn (Dorette Corbey)

Kan de Commissie een overzicht geven van de stand van zaken bij de tenuitvoerlegging 
van de waterkaderrichtlijn in de 25 lidstaten? 

5. Stand van zaken bij de tenuitvoerlegging van de waterkaderrichtlijn in de lidstaten
(Ambroise GUELLEC)

1) Hebben alle lidstaten de waterkaderrichtlijn in hun nationale wetgeving omgezet? Zo 
niet, welke landen niet? Om welke redenen?

2) De doelstelling is om tegen 2015 een goede ecologische toestand van het water te 
bereiken.
De criteria aan de hand waarvan de ecologische toestand wordt bepaald, zijn bijzonder 
ingewikkeld en slechts door enkele specialisten te bevatten.
Valt dit te rijmen met de doelstelling die erin bestaat de bevolking bij het 
tenuitvoerleggingsproces van de waterkaderrichtlijn te betrekken? Hoe worden de 
verschillende definities van „goede ecologische toestand” in de lidstaten op elkaar 
afgestemd? Hoe zal deze ontwikkeling worden gekoppeld aan de tenuitvoerlegging van 
andere belangrijke beleidslijnen van de Unie (gemeenschappelijk landbouwbeleid, 
regionaal beleid, agenda van Lissabon enz.)?
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6. Regeling voor de handel in emissierechten – Nationale actieplannen (Anders Wijkman)

Uit de jongste gegevens over de uitstoot van broeikasgassen binnen de EU blijkt dat er een 
reëel risico bestaat dat de Unie haar Kyoto-doelstelling niet zal halen. Tegen die 
achtergrond is het van belang de ontwikkelingen in alle economische sectoren te 
analyseren. Het is belangrijk om op basis van de beoordeling door de Commissie van de 
huidige nationale actieplannen (NAP's) voor de periode 2005-2007 te kunnen bepalen in 
hoeverre de totale hoeveelheid door de lidstaten toegewezen rechten strookte met de 
verplichtingen van elke lidstaat om de uitstoot uit hoofde van de 
lastenverdelingsovereenkomst van Beschikking 2002/358/EG en het Protocol van Kyoto 
terug te dringen. Is de Commissie bereid een beoordeling van de situatie voor te leggen en 
het Parlement over de daaruit voortvloeiende conclusies te informeren? Met name de 
volgende vragen zijn van belang:

Heeft elke lidstaat in zijn NAP duidelijk aangegeven wat het aandeel van respectievelijk 
de industriële en niet-industriële sectoren in de totale uitstoot op nationaal niveau is?

Welke maatregelen stelt de Commissie voor om de lidstaten te helpen voldoen aan hun 
reductieverplichtingen, rekening houdend met de uitstoot van zowel de industriële als niet-
industriële sectoren in fase 2 van de NAP's voor de periode 2008-2012, die in juni volgend 
jaar afgerond moeten zijn?

7. Emissiehandelrichtlijn (Dorette Corbey)

Verscheidene bedrijven hebben zich erover beklaagd dat de emissiehandelrichtlijn de 
energiekosten opdrijft; dit is echter normaal en ligt ook in de lijn der verwachting. Wat 
minder normaal is en niet in de lijn der verwachting lag, is het feit dat de kostprijs (nog 
steeds volgens dezelfde klachten) door de verschillende manieren waarop de lidstaten de 
richtlijn uitvoeren, op zeer uiteenlopende wijzen is gestegen: in sommige landen zijn de 
kosten sterk gestegen, terwijl andere lidstaten slechts beperkte prijsstijgingen hebben 
gekend.

Kan de Commissie dit signaal uit de industrie bevestigen? Is de Commissie bereid actie te 
ondernemen om oneerlijke concurrentie te vermijden? 

8. Tenuitvoerlegging van Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en 
verpakkingsafval – statiegeldsysteem voor niet-herbruikbare flessen en blikjes in de 
hele EU (Satu Hassi)

De Commissie werkt momenteel aan een verslag voor het Parlement en de Raad (dat in de 
zomer van 2005 af zou moeten zijn) over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 94/62/EG 
betreffende verpakking en verpakkingsafval. Volgens artikel 6 van deze richtlijn moet in 
dit verslag worden aangegeven welke vooruitgang is geboekt bij de tenuitvoerlegging van 
de richtlijn en welk effect dat op het milieu (inclusief een beoordeling van opties voor 
meer preventie en hergebruik van verpakkingen) en op de werking van de interne markt 
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heeft gehad. Verder stelt artikel 6 dat in het verslag voorstellen tot herziening van de 
richtlijn moeten worden gedaan (indien van toepassing).

De beste manier om de hoeveelheid verpakkingsafval terug te dringen is de vermindering 
van de totale hoeveelheid verpakkingsmateriaal. Na preventie bestaat de uit milieuoogpunt 
beste oplossing voor het terugdringen van afval uit hergebruik en navullingen. Hoewel 
recycling niet de meest milieuvriendelijke manier van verpakkingsafvalbeheersing is, 
neemt het ook een belangrijke plaats in de terugwinning in, vooral om het energie- en 
grondstoffenverbruik te verminderen, alsmede in de definitieve afvalverwerking.

Welke maatregelen heeft de Commissie in dit verband genomen om investeringen in 
retour-, inzamelings- en terugwinningssystemen in de lidstaten te stimuleren, met name in 
de 10 nieuwe lidstaten? 

Is de Commissie voornemens de herziening van de richtlijn aan te grijpen om recycling te 
stimuleren door belangrijke bindende eisen op te leggen aan de criteria waaraan 
verpakkingsmateriaal moet voldoen om als recycleerbaar te kunnen worden aangemerkt, 
alsmede aan de definities van materiaalrecycling ten opzichte van andere typen 
terugwinning (bijvoorbeeld chemische recycling)? 

Een van de mogelijkheden om ervoor te zorgen dat verpakkingen/verpakkingsafval meer 
worden geretourneerd, teruggewonnen en beter worden gebruikt, zodat de definitieve 
afvalverwerking wordt teruggedrongen, is de invoering van een statiegeldsysteem voor 
niet-herbruikbare flessen en blikjes in de hele EU. Onderzoekt de Commissie de 
mogelijkheid om een dergelijk systeem voor de hele EU in te voeren?

9. Tenuitvoerlegging van de habitatrichtlijn (Frederika Brepoels)

Uit het Commission staff working paper, het 6e jaarverslag over de tenuitvoerlegging van 
de communautaire milieuwetgeving, zijn enkele interessante conclusies te trekken. In de 
bijlagen worden de resultaten per lidstaat weergegeven. Hieruit blijkt dat de toepassing 
van de habitatrichtlijn in vele lidstaten gebrekkig verloopt: 37 % van alle onvolkomen 
dossiers zijn van „natuur-aard”.
Problemen zijn er onder meer bij artikel 6: het treffen van passende maatregelen en de 
passende beoordeling van de gevolgen voor een bepaald gebied blijven achterop hinken. 
Dat geldt ook voor artikel 12: de gebrekkige bescherming van de soorten. Landen die 
problemen hebben zijn Portugal, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Nederland, Duitsland, 
Finland ... Het is dus niet aan enkele beperkte regio's toe te wijzen.
De voltooiing van het Natura 2000-netwerk, waarin bedreigde plant- en diersoorten
worden beschermd, komt hiermee in het gedrang. 
Is dit een ernstig probleem? Zal de tijd een oplossing brengen? Wat zijn de oorzaken? 
Moeten er correcties komen? Zullen de lidstaten gewoonweg meer inspanningen moeten 
leveren? Waar zullen er bijsturingen moeten komen? In welke maatregelen voorziet de 
Unie?
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TENUITVOERLEGGING VAN RICHTLIJNEN - BIJZONDERE GEVALLEN

10. Tenuitvoerlegging van de habitatrichtlijn in Schotland (John Bowis)

Welke klachten heeft de Commissie ontvangen met betrekking tot schendingen van de 
habitatrichtlijn in Schotland en welke stappen heeft zij ondernomen om die samen met de 
Schotse regering en ministers te onderzoeken?

Is de Commissie meer bepaald op de hoogte van de schade die naar verluidt aan de 
speciale beschermingszone Firth of Lorn (UK 0030041) en zijn rotsriffen wordt 
toegebracht door de stalen sleepnetten van schelpvissersboten, alsook aan de 
havenbruinvispopulatie doordat de overheid deze niet hoger dan categorie D wil 
inschalen?

Is zij verder op de hoogte van de schade die naar verluidt wordt toegebracht aan de 
speciale beschermingszone Loch Creran (UK 0030190) en zijn levende riffen van 
serpulidwormen die uniek zijn in Europa en die eveneens door de activiteiten van de 
schelpvisserij worden bedreigd?

Is zij ook op de hoogte van de jacht op zeehonden in de speciale beschermingszone 
Lismore Island (UK 0030182) tijdens en na de looptijd van de 2000 Seal Conservation 
Order?

Is zij er bovendien van op de hoogte dat de Treshnish-eilanden met hun prioritaire 
rifhabitats en populaties van grijze zeehonden en havenbruinvissen als gebied voor de 
vestiging van viskwekerijen zijn aangewezen?

11. Tenuitvoerlegging van de vogelrichtlijn in Malta (Dorette Corbey)

Verscheidene leden hebben vragen gesteld over de tenuitvoerlegging van de vogelrichtlijn 
in Malta. De Commissie benadrukt in haar antwoord dat er geen uitzonderingen worden 
gemaakt op het verbod op de voorjaarsjacht. Hoe denkt de Commissie de Maltese regering 
ervan te kunnen overtuigen dat er ook in haar geval geen uitzondering mag worden 
gemaakt? De Commissie bevestigt dat ze weet heeft van het aanhoudende probleem van 
illegale jacht. Wat is er nog meer aan bewijs nodig, hoe wil de Commissie die bewijzen 
verzamelen en welke stappen zal zij nemen om ervoor te zorgen dat de vogelrichtlijn 
correct wordt nageleefd? 


