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Externe Vertaling

TENUITVOERLEGGING VAN DE EUROPESE MILIEUWETGEVING

ZITTING VAN DE MILIEUCOMMISSIE OP 3 MEI 2006

ALGEMENE VRAGEN

1. Het niet-registreren van klachten (Satu Hassi)

In haar laatste onderzoek naar de tenuitvoerlegging en handhaving van de communautaire 
milieuwetgeving1 verwijst de Commissie onder meer naar het dalend aantal klachten als 
bewijs van de verbeterde tenuitvoerlegging van de Europese milieuwetgeving. Het is 
echter goed mogelijk dat de daling van het aantal klachten ten minste gedeeltelijk ook 
moet worden toegeschreven aan een verandering in het beleid van de Commissie inzake de 
registratie van klachten in afwijking van het vastgestelde beleid. 

De mededeling van de Europese Commissie betreffende betrekkingen met de klager inzake 
inbreuken op het gemeenschapsrecht voorziet onder andere in administratieve maatregelen 
die de Commissie bij de behandeling van klachten in acht moet nemen2. Zo moet de Com-
missie alle brieven die waarschijnlijk nader onderzoek vergen, registreren, met duidelijke 
criteria aan de hand waarvan wordt bepaald welke brieven niet nader worden onderzocht. 

Op de openbare hoorzitting van de Commissie juridische zaken op 23 februari 2006 stelde 
Catherine Day, de nieuwe secretaris-generaal van de Commissie en voormalig directeur-
generaal van het Directoraat-generaal Milieu, dat niet elke aan de Commissie gerichte brief 
met een klacht als officiële klacht wordt geregistreerd. Zij verklaarde dat sommige 
klachten betrekking hebben op problemen die sneller en directer door de rechtstreeks
betrokken autoriteit kunnen worden beantwoord of opgelost. Zij pleitte vervolgens voor 
een voortzetting van de registratie en opvolging van klachten die op reële nieuwe 
inbreuken op het gemeenschapsrecht wijzen. De Commissie lijkt nieuwe en restrictievere
criteria toe te passen die tegen haar eigen vastgestelde beleid indruisen. 

Hoeveel klachten heeft de Commissie sinds 2002 niet geregistreerd en wat zijn precies de 
criteria om een klacht niet te registreren? Hoeveel klachten werden niet geregistreerd op
grond van andere criteria dan die van de aangedragen administratieve maatregelen? Welke 
waarborg kan de Commissie het Parlement verlenen dat zij zich bij haar betrekkingen met 
klagers volledig zal houden aan haar mededeling van 2002?

HORIZONTALE VRAGEN

2. Handelwijze voor sancties op het gebied van de afvalwetgeving (Jillian Evans)

In haar laatste onderzoek naar de tenuitvoerlegging en handhaving van de communautaire 
milieuwetgeving in 20043 geeft de Commissie een overzicht van de gerechtelijke 
uitspraken op het gebied van de afvalwetgeving. 

  
1 SEC(2005)1055.
2 COM(2002)0141 def.
3 SEC(2005)1055.
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In 2004 veroordeelde het Hof van Justitie het VK omdat zijn nationale wetgeving niet 
conform was met de bepalingen van de Kaderrichtlijn Afval1. Evenzo werden diverse 
lidstaten veroordeeld omdat ze vanaf 1975 de voorwaarden van de Kaderrichtlijn Afval 
niet hadden nageleefd (Italië, Spanje, Griekenland)2. In april 2005 werd Ierland door het 
Hof veroordeeld vanwege systematische veronachtzaming van de bepalingen van de 
Kaderrichtlijn Afval3. In oktober 2005 werd Griekenland veroordeeld omdat op 1125 
ongecontroleerde terreinen de Kaderrichtlijn Afval niet werd nageleefd4. 

Met andere woorden, afval wordt in deze landen van de hand gedaan op een wijze die een 
gevaar betekent voor de volksgezondheid en het milieu. En dat gebeurt dikwijls al 
decennialang en soms op honderden verschillende plaatsen, wat een schending van de 
elementaire wettelijke bepalingen van 1975 inhoudt. 

Eén bepaalde ongecontroleerde stortplaats in Griekenland werd pas gesloten nadat het Hof 
dat land een boete oplegde5. De Griekse regering gaf evenwel toe dat er meer dan duizend 
soortgelijke gevallen in Griekenland bestaan. Griekenland is echter niet van plan het 
illegaal storten van afval op deze plaatsen vóór 2008 een halt toe te roepen6. 

Wanneer zal de Commissie de procedure van artikel 228 tegen Griekenland inleiden 
vanwege diens aanhoudende overtreding van de Kaderrichtlijn Afval? Zal de Commissie in 
alle bovengenoemde gevallen de procedure van artikel 228 tegen de betrokken lidstaten
inleiden en zo ja, kan zij voor elk geval aangeven wanneer? Zo niet, in welke gevallen zal 
zij een dergelijke actie niet ondernemen en waarom?

3. Gevaarlijk afval - Behandeling van amalgaamafval uit de tandheelkunde (kwik)
(Marios Matsakis)

Van amalgaam uit de tandheelkunde is vastgesteld dat dit een behoorlijk grote bron van 
het vrijkomen van kwik is, onder andere in tandartspraktijken en bij crematie. 
Kwikhoudend amalgaamafval uit de tandheelkunde wordt beschouwd als gevaarlijk afval 
en de behandeling ervan valt onder de communautaire afvalwetgeving7. 

Welke maatregelen zijn door de Commissie getroffen aangaande artikel 4 van de EU-stra-
tegie voor kwik, betreffende de controle van de tenuitvoerlegging door de lidstaten van de 
communautaire vereisten voor de behandeling van amalgaamafval uit de tandheelkunde? 
Zal de Commissie verdere stappen ondernemen om op de correcte toepassing toe te zien?

4. AEEA-richtlijn (Chris Davies)

  
1 Zaak C-60/03.
2 Italië: de zaken C-375/02, C-383/02, C-516/03 en C-447/03; Spanje: de zaken C-398/02 en C-446/01; 

Griekenland: zaak C-420/02. 
3 Zaak C-494/01.
4 Zaak C-502/03.
5 Zaak 387/97.
6 Zaak C-502/03, alinea 8.
7 Beschikking van de Commissie (2000/532/EG) van 3 mei 2002 ter vervanging van Beschikking 94/3/EG 

houdende vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, onder a), van Richtlijn 75/442/EEG 
van de Raad betreffende afvalstoffen en Beschikking 94/904/EG van de Raad tot vaststelling van een lijst van 
gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad betreffende 
gevaarlijke afvalstoffen (PB L 226/3 van 6.9.2000) (zoals gewijzigd).
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Welke stappen neemt de Commissie tegen het Verenigd Koninkrijk om dit land alsnog te 
dwingen de AEEA-richtlijn ten uitvoer te leggen? Welke uitleg heeft de regering van het 
VK gegeven? Welke andere lidstaten verkeren in een soortgelijke situatie?

5. Vogelrichtlijn - aanwijzing van speciale beschermingszones onder de vogelrichtlijn
(Marie Anne Isler Beguin)

Wat vindt de Commissie, twee jaar na hun toetreding, van de wijze waarop de tien nieuwe 
lidstaten speciale beschermingszones (SBZ) hebben aangewezen? Welk algemeen beeld 
ontstaat wanneer de aanwijzing van SBZ in de nieuwe lidstaten wordt afgezet tegen die in 
de EU-15? Welke landen hebben de meeste en de minste vooruitgang geboekt? Wat zal de 
Commissie doen om er, 27 jaar na de goedkeuring van de Vogelrichtlijn, voor te zorgen 
dat in de gehele EU SBZ worden aangewezen?

6. Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (FFH) (Horst Schnellhardt)

Al geruime tijd melden niet-gouvernementele organisaties zonder ruggespraak in hun 
eigen land gebieden aan de Europese Commissie. De bevoegde territoriale wetgevers 
moeten motiveren waarom zij deze gebieden niet in de “FFH-lijst” wensen op te nemen. 
Dat verzwaart de administratieve last en brengt de tijdige opstelling van de betrokken 
“lijsten” in de landen in het gedrang. 
1. In hoeverre houdt de Commissie bij haar werk rekening met deze “schaduwlijsten”?
2. Zijn de meldingen van niet-gouvernementele organisaties belangrijker dan het beeld 

dat de regeringen schetsen?

De omzetting van de richtlijn vertoont al beduidend grote verschillen tussen de Duitse 
Länder. 
3. In hoeverre heeft de Europese Commissie een kijk op de stand van zaken bij de 

omzetting in alle 25 lidstaten en wat denkt zij te doen om de algemeen bekende grote 
verschillen weg te werken?

In aangewezen beschermingsgebieden kunnen projecten pas na het overwinnen van de 
nodige moeilijkheden worden gerealiseerd. Wanneer de verenigbaarheidscontrole volgens 
het Hof van Justitie tot doel heeft economische en sociale belangen uit te dragen, zijn de 
horden voor de verwezenlijking van dergelijke projecten te hoog. 
Welke gevolgen hebben de meest recente uitspraken van het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen (arrest van 10 januari 2006, zaak C-98/03) op de 
verenigbaarheidscontroles en in hoeverre kan überhaupt nog rekening worden gehouden 
met andere dan milieubeschermingsargumenten?

7. Richtlijnen luchtkwaliteit (Gyula Hegyi)

De richtlijn van de Raad inzake de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit1 gaat 
over verontreinigende stoffen en grenswaarden in de lucht van onder andere zwevende 

  
1 Richtlijn 96/62/EG van de Raad van 27 september 1996 inzake de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit 

(PB L 296 van 21.11.1996, blz. 55).
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deeltjes (PM10) die als een gevaar voor de volksgezondheid worden beschouwd. In de 
eerste dochterrichtlijn daarvan1 worden grenswaarden voor PM10 vastgesteld die lang-
zamerhand moeten worden bereikt. De lidstaten worden verplicht de nodige maatregelen 
voor het naleven van die grenswaarden te treffen. Uit de laatste berichten blijkt echter dat 
de concentratie PM10 in verschillende lidstaten constant de grenswaarde overschrijdt.

Is de Commissie van plan maatregelen te treffen om lidstaten bij de naleving van de 
PM10-bepalingen te helpen, bijvoorbeeld door de richtlijn door regelgeving te vervangen, 
te weten door de mededeling van de Commissie over de strategie voor de vereenvoudiging 
van de regelgeving2 uit te breiden tot milieugerelateerde zaken, in plaats van de procedure 
van artikel 26 van het EG-Verdrag in te leiden?

TENUITVOERLEGGING VAN RICHTLIJNEN - BIJZONDERE GEVALLEN

8. Tenuitvoerlegging van de luchtkwaliteitsrichtlijnen in Griekenland (Dimitris 
Papadimoulis)

Uit de meest recente door Griekenland in het kader van uit de wetgeving inzake 
luchtkwaliteit voortvloeiende rapporteringsverplichtingen verstrekte informatie (2003)
blijkt dat de concentraties stikstofdioxide en zwevende deeltjes (PM10) de grenswaarden 
plus de tolerantiemarges van Richtlijn 1999/30/EG van de Raad overschreden. 

In april 2004 startte de Commissie een inbreukprocedure tegen Griekenland omdat het land 
zijn verplichtingen krachtens de Richtlijnen 96/62/EG en 99/30/EG niet nakwam. 
Kan de Commissie ons vertellen hoe het nu met deze inbreukprocedure staat? Welke 
maatregelen heeft Griekenland getroffen om de betrokken richtlijnen na te leven? Hoe 
hoog zijn de concentraties NO2 en PM10 in Attiki, Thessaloniki en Patra?
Heeft Griekenland de Commissie laten weten enige plannen of programma’s te voorzien 
om de grenswaarden van de communautaire wetgeving inzake luchtkwaliteit te bereiken? 

9. Zwemwaterrichtlijn - geen boete voor Spanje (Caroline Lucas)

In 1998 achtte het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen Spanje schuldig van 
de schending van de waterkwaliteitsnormen van de Zwemwaterrichtlijn aan binnenlandse 
stranden (de inbreukprocedure werd in 1988 ingeleid)3. Toen Spanje geen maatregelen trof 
om deze wateren EU-conform te maken, wendde de Commissie zich opnieuw tot het Hof.
Het tweede arrest (november 2003) legde Spanje een boete op omdat het land had 
verzuimd het eerste arrest uit te voeren4. 
Het Hof oordeelde dat de boete elk jaar moest worden betaald voor elke 1 % van de 
binnenlandse Spaanse zwemwateren die niet aan de richtlijn voldeden. De boete ging vanaf 
het zwemseizoen 2004 in en zou lopen totdat Spanje aan zijn verplichtingen had voldaan. 
In december 2005 besloot de Europese Commissie Spanje geen boete op te leggen. Toch had 
Spanje in 2004 het arrest niet ten volle uitgevoerd. Het land beweerde een 
nalevingspercentage van 94,7 bereikt te hebben, maar dit was alleen behaald door 132 van de 

  
1 Richtlijn 1999/30/EG van de Raad van 22 april 1999 betreffende grenswaarden voor zwaveldioxide, 

stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht (PB L 163 van 29.6.1999, blz. 41).
2 Mededeling over de Uitvoering van het Lissabon-programma van de Gemeenschap: een strategie voor de 

vereenvoudiging van de regelgeving (COM(2005)0535 def.).
3 Zaak C-92/96.
4 Zaak C-278/01.
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302 (= 44 %) problematische binnenlandse wateren aan het toepassingsbereik van de 
richtlijn te onttrekken (in plaats van de nodige maatregelen te treffen om ze te reinigen). 
Deze praktijk is onverenigbaar met de Zwemwaterrichtlijn en druist bovendien in tegen 
artikel 10 van het Verdrag van de Europese Gemeenschap dat alle lidstaten verplicht om alle 
nodige maatregelen te treffen om hun verplichtingen na te komen en zich te onthouden van 
eventuele maatregelen die de verwezenlijking van de doelstellingen van het Verdrag in 
gevaar zouden brengen. 

De Commissie verantwoordde haar beslissing door te zeggen dat in bepaalde 
omstandigheden kon worden aangenomen dat een lidstaat aan de Zwemwaterrichtlijn 
voldeed wanneer ten minste 95 % van de zwemwateren in kwestie de kwaliteitsnormen 
van de richtlijn haalde.

Waarom beloont de Commissie Spanje voor zijn onwettige schrapping van een groot aantal 
zwemwateren met deze coulante beoordeling? Welke rechtsgrondslag is er voor deze 
beoordeling, in het bijzonder in het licht van artikel 10 van het EG-Verdrag? Vindt de 
Commissie niet dat zij met haar verdraagzaamheid tegenover het onwettige gedrag van 
Spanje de procedure van artikel 228 aan haar laars lapt? Wanneer zal de Commissie 
juridische stappen tegen Spanje ondernemen voor de schrapping van talrijke binnenlandse 
zwemwateren? 

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

Welke klachten heeft de Commissie ontvangen over 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 met name op de hoogte van de schade die naar verluidt aan de speciale 
beschermingszone Firth of Lorn (UK 0030041) en de rotsriffen aldaar 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 de levende riffen van 
serpulidwormen aldaar 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 richtlijn Stedelijk afvalwater 91/271/EG (Bart Staes)

In de zomer van 2004 werd België veroordeeld voor het niet naleven van de richtlijn 
Stedelijk afvalwater (91/271/EG). Ondertussen heeft de Vlaamse regering aangekondigd 
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werk te maken van de tekortkomingen van het beleid. Volgens de jaarrapporten 
waterkwaliteit van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) daarentegen stagneert de 
verbetering van de waterkwaliteit in Vlaanderen, ondanks de zware investeringen om 
rechtstreekse lozingen op het oppervlaktewater te voorkomen. Grootste probleem hierbij is 
dat er bij regenval via overstorten te veel water ongezuiverd op het oppervlaktewater wordt
geloosd. De rapporten van VMM tonen dan ook aan dat de behandelde vuilvracht de 
laatste jaren niet meer stijgt. Hoe schat de Europese Commissie de vorderingen van 
Vlaanderen (en België) wat de richtlijn stedelijk afvalwater betreft in? Volstaat het 
aanleggen van voldoende infrastructuur om aan de richtlijn te voldoen, zelfs al blijkt dat de 
bedoelde infrastructuur niet functioneert?

12. Tenuitvoerlegging van de Nitraatrichtlijn en Inspraakrichtlijn (Bart Staes)

Artikel 5 van de Nitraatrichtlijn (91/676/EEG) stelt dat voor door de lidstaten aangewezen 
kwetsbare zones zogeheten actieplannen moeten worden opgesteld. Overeenkomstig 
artikel 2, artikel 3 en bijlage I.C van Inspraakrichtlijn 2003/35/EG dienen de lidstaten 
ervoor te zorgen dat "het publiek" in een vroeg stadium inspraak krijgt in de opstelling,
wijziging of herziening van plannen en programma’s, waaronder ook de actieplannen van 
de nitraatrichtlijn. Bij het opstellen van de vernieuwde actieplannen, die nu ter discussie bij 
de Europese Commissie liggen, is echter geen enkele vorm van openbaar overleg gepleegd 
en konden dus ook geen opmerkingen worden geformuleerd. Is de Commissie van oordeel 
dat de tenuitvoerlegging van de inspraakrichtlijn door Vlaanderen in dezen tekortschiet?

13. Richtlijn betreffende mijnafval (Slowakije) (Gyula Hegyi)

De Tournigan Gold Corporation (gevestigd in Canada) wil in Körmöcbánya (Kremnica, 
Slowakije) een goud- en zilvermijn openen. De procedure voor het verlenen van een 
vergunning voor deze activiteiten loopt momenteel; de milieueffectbeoordeling moet 
eerdaags worden uitgevoerd. Welke mogelijkheden zijn er om te verzekeren dat de 
geplande mijn in overeenstemming is met de nieuwe richtlijn betreffende mijnafval, die 
binnenkort in het Publicatieblad wordt gepubliceerd?

14. Tenuitvoerlegging van de Europese bosbouwwetgeving in Roemenië (Péter Olajos)

De berichten van grootschalige illegale houtkap in Roemenië houden aan. Pogingen om 
effectief paal en perk aan deze praktijken te stellen, zouden door corruptie worden 
gedwarsboomd. Los van de rechtstreekse gevolgen voor bossen en habitats in Roemenië, 
hebben naburige, stroomafwaarts van de ontboste zones gelegen lidstaten (zoals Hongarije) 
met steeds meer overstromingen te kampen, omdat het overvloedige water niet meer door 
de bossen wordt opgenomen, maar de rivier de Tisza instroomt.

Roemenië had als toetredingsland al maatregelen moeten treffen voor de tenuitvoerlegging 
van de Europese milieuwetgeving (met name met betrekking tot de handhaving van de 
bosbouwwetgeving). Welke acties denkt de Commissie te ondernemen om te garanderen 
dat deze schadelijke illegale praktijken worden stopgezet vóór de gevolgen van de houtkap
onomkeerbaar worden?


