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TENUITVOERLEGGING VAN DE EUROPESE MILIEUWETGEVING

VERGADERING MILIEUCOMMISSIE VAN 23-25 JUNI 2008

HORIZONTALE VRAGEN

1. Mechanismen voor controle op de door de EU verleende financiële steun (S. Hassi)

Hoe ziet de Commissie erop toe dat de communautaire middelen alleen worden uitgegeven 
voor projecten die volledig in overeenstemming zijn met de milieuwetgeving van de EU?

Welke controlemechanismen past de Commissie toe om na te gaan of deze wetgeving 
volledig wordt nageleefd?

Over welke mechanismen beschikt de Commissie om middelen terug te vorderen van 
projecten waarbij de communautaire milieuwetgeving niet werd gerespecteerd?

Hoeveel projecten zijn er sinds 2005 door de Gemeenschap gefinancierd die niet volledig in 
overeenstemming waren met de milieuwetgeving van de Gemeenschap en in hoeveel gevallen 
heeft de Commissie de ten onrechte betaalde bedragen teruggevorderd?



PE407.746v01-00 2/5 DT\727105NL.doc

NL

TENUITVOERLEGGING VAN RICHTLIJNEN - SPECIALE GEVALLEN

2. Tenuitvoerlegging van de communautaire afvalwetgeving in Italië (G. Sacconi)

De Italiaanse regering heeft op 23 mei jl. wetsdecreet nr. 90 uitgevaardigd inzake bijzondere 
maatregelen om het hoofd te bieden aan de noodsituatie bij de verwijdering van afval in de 
regio Campania.
Zou de Commissie kunnen mededelen of dit decreet in overeenstemming is met Richtlijn 
1999/31/EG van de Raad van 26 april 1999 betreffende de verwijdering van afvalstoffen en 
met Richtlijn 2006/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006 met 
betrekking tot afval?
Zou de Commissie verder nog kunnen mededelen of het genoemde wetsdecreet beschouwd 
kan worden als een maatregel die voldoende verstrekkend is om over te gaan tot opschorting 
van haar rechtszaak tegen Italië in twee gevallen van schending van de EU-wetgeving met 
betrekking tot de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu tegen de risico's in 
verband met afval?

3. Tenuitvoerlegging van de communautaire afvalwetgeving in Italië (R. Mussachio)

Commissaris Dimas was goed op de hoogte van de noodsituatie bij de verwijdering van afval 
in Napels: wij waren zeer tevreden over zijn speech van 15 januari van dit jaar voor het 
Parlement en zijn oproep aan de lokale en nationale autoriteit in Italië dat zij een gepaste 
oplossing moeten vinden voor deze situatie. 
Hoe beoordeelt de Commissie het recente Italiaanse wetsdecreet nr. 90 van 23 mei, dat 
hoofdzakelijk de tijdschema's en procedure voor de betrokken maatregelen betreft, alsook de 
vaststelling van nieuwe afvalopslagplaatsen of de verbetering van bestaande of tijdelijke 
afvalstortplaatsen in Campania? Is de Commissie van mening dat de geplande tijd (7 dagen) 
en human resources (vermindering van het aantal deskundigen van 60 tot 50) en technische 
middelen die beschikbaar gesteld zijn om de milieueffectevaluatie overeenkomstig de 
Richtlijnen 85/337 en 97/11 uit te voeren in overeenstemming zijn met de Europese 
wetgeving? Wat inspraak van de bevolking betreft, voorziet het decreet alleen  in verspreiding 
van informatie over initiatieven van het Ministerie van Onderwijs en het voorzitterschap van 
de Raad. Is de Commissie van mening dat het Italiaanse wetsdecreet duidelijke bepalingen 
zou moeten bevatten  inzake de tenuitvoerlegging van de Richtlijnen  2003/4 en 2003/35 
houdende uitvoering van de Conventie van Aarhus, die  het recht op informatie en inspraak 
van de bevolking bij afvalbeheersplannen garandeert als een van belangrijk element van 
dergelijke plannen?

4. EU-financiering van afvalprojecten in Campania (M. Frassoni)

Volgens het uitvoeringsverslag over het communautaire steunkader van december 2007 heeft 
de Italiaanse regio Campania in de periode 2000 tot 2006 een bedrag van 367,53 miljoen euro 
ontvangen van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling / Europees Sociaal Fonds 
voor projecten met betrekking tot afvalverwijdering en de rehabilitatie van vervuilde 
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grondstukken . 54% van deze middelen ging naar 108 rehabilitatieprojecten, terwijl de rest 
bestemd was voor projecten in verband met afvalverwijdering. In het verslag wordt vermeld 
dat het percentage van de gescheiden ingezamelde afval in Zuid-Italië van 2,4% tot 10,2% is 
toegenomen dankzij deze financiële steun.

Niettemin liggen er in de provincies Napels en Caserta vele tonnen afval op de straat. En 
burgers protesteren tegen nieuwe vuilnisstortplaatsen, omdat zij bang zijn dat die 
mogelijkerwijze (illegaal) toxisch afval zullen ontvangen, zoals het geval was met de huidige 
stortplaatsen. Bovendien wordt deze bevreesdheid door het recentelijk door de Italiaanse 
regering voorgestelde wetsdecreet potentieel gerechtvaardigd, dankzij het grote aantal 
ontheffingen van de EU-wetgeving dat daarin wordt voorgesteld.

1. Kan der Commissie een gedetailleerde lijst verstrekken van alle ontvangers van financiële 
steun uit dit bedrag van 367,53 miljoen euro?

2. Kan de Commissie bevestigen dat het gehele bedrag alleen besteed werd voor projecten die 
volledig aan de communautaire wetgeving voldoen? Zo niet, hoeveel projecten die niet aan de 
voorwaarden voldeden, werden er gefinancierd, en in hoeveel gevallen werd er overgegaan tot 
invordering van de ten onrechte betaalde bedragen?

3. Welke maatregelen zal de Commissie nemen om ervoor te zorgen dat het bedrag van 410 
miljoen euro dat gepland is voor de periode 2007-2013 werkelijk zal bijdragen tot de 
oplossing van het afvalprobleem in Campania?

5. Tenuitvoerlegging van de communautaire afvalwetgeving in Griekenland
(D. Papadimoulis)

De Commissie heeft eerder medegedeeld dat de Griekse autoriteiten, om gehoor te geven aan 
het arrest van het Hof van Justitie van de EG in zaak C-205/03, de toezegging hebben gedaan 
om alle ongecontroleerde afvalstortplaatsen met ingang van 31.12.2008 te sluiten. Volgens 
vorige antwoorden van de Commissie werden er in september 2007 programma's voor de 
rehabilitatie van 814 illegale stortplaatsen medegefinancierd door het Cohesiefonds. 
Hoe beoordeelt de Commissie de door de Griekse autoriteiten verstrekte informatie met 
betrekking tot de maatregelen die genomen zijn om de illegale stortplaatsen te sluiten en de 
wijze waarop EU-middelen daarvoor werden gebruikt? Wat is het gebruikmakingpercentage
hierbij? Is de Commissie van mening dat de illegale stortplaatsen tegen het einde van 2008 
zullen ophouden te functioneren? Wat is de Commissie van plan te ondernemen in het geval 
de bevoegde Griekse autoriteiten weer eens nalaten hun toezeggingen na te komen met 
betrekking tot de tijdige tenuitvoerlegging van de relevante Europese wetgeving?

6. Tenuitvoerlegging van de Habitatrichtlijnen in Polen (B. Sonik)

1. Is de Commissie gezien het feit dat de Poolse regering een complex programma heeft 
voorbereid voor het voorstellen van gebieden voor het Europees milieunetwerk Natura 2000
en de inventarisatie daarvan, bereid om ondergeschikte correcties te accepteren in de gebieden 
die reeds zijn voorgesteld voor het programma Natura 2000? (De voorgestelde wijzigingen 
zullen worden gemotiveerd op grond van gedetailleerde wetenschappelijke studies).
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2. Is de Europese Commissie, gezien het feit dat Polen voor het Europese ecologische netwerk 
Natura 2000 zeer uitgebreide terreinen heeft voorgesteld, van 20.000 tot 30.000 hectare, 
bereid in te stemmen met een zonering van deze gebieden? (bijvoorbeeld zone 0 - totaal 
verbod op economische activiteiten, zone 1 - beperkte mogelijkheden hiertoe met vereiste van 
een milieueffectevaluatie, zone 2 - ruimere mogelijkheden tot economische activiteiten, zone 
3 - geen verplichting tot een milieueffectevaluatie)? De vaststelling van de zones zal zeer 
gedetailleerd worden uitgewerkt op basis van wetenschappelijk onderzoek.

3. Bestaat er in het geval van projecten die problemen opwerpen de mogelijkheid tot het 
beleggen van werkvergaderingen met de ter zake bevoegde organen van de Europese 
Commissie met het doel om compromisoplossingen uit te werken en de blokkering van eerder 
op gang gebrachte werkzaamheden op te heffen?

4. Kan de Europese Commissie aan Polen steun verlenen - op organisatorisch of financieel
gebied - bij de reorganisatie van de structuur van zijn  natuurbeschermingsdienst?

5. Kan de Europese Commissie in het geval van een blokkering van financiële middelen voor 
de uitvoering van bepaalde projecten activiteiten voorstellen die de Poolse regering kan 
toepassen om de werkzaamheden weer op gang te brengen? (Polen is bereid om de 
noodzakelijke compensatiemaatregelen uit te voeren)

7. Tenuitvoerlegging van de Habitatrichtlijnen in Finland (S. Hassi, R. Myller)
Richtlijn 92/43/EEG inzake het behoud van natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna 
vormt de hoeksteen van het beleid van de EU ter bescherming van de natuur en de biologische 
verscheidenheid. Het netwerk Natura 2000 werd opgericht uit hoofde van de Habitatrichtlijnen.

De regio Pallastunturi in Finland maakt deel uit van het netwerk Natura 2000. In Pallastunturi
zijn er verschillende soorten habitats, zoals natuurlijke oude Fennoscandische hemiboreale
loofbossen, die volgens de Habitatrichtlijn en de bijlagen daarbij ressorteren onder bepaalde 
typen belangen van plaatselijke gemeenschappen, waarbij het behoud vereist dat er bepaalde 
beschermingsgebieden worden aangewezen. In de natuurgebieden van deze typen zijn de 
lidstaten verplicht tot het nemen van de nodige beschermingsmaatregelen, met inbegrip van 
adequate beheersplannen die speciaal op deze gebieden zijn afgestemd. In de richtlijn wordt 
duidelijk verklaard dat enig plan of project dat niet rechtstreeks met het beheer van het 
natuurgebied samenhangt, of daarvoor noodzakelijk is, maar waarschijnlijk wel een belangrijk 
effect op het gebied zal hebben, ofwel op zichzelf, ofwel in combinatie met andere plannen of 
projecten, het onderwerp moet vormen van een gedegen evaluatie van de gevolgen ervan voor 
het natuurgebied met het oog op de behoudsdoelstellingen.

Thans zijn er plannen om een nieuw hotelcomplex te bouwen in de regio Pallastunturi. Dit zou 
ernstige gevolgen kunnen hebben op bepaalde soorten en de habitats in de regio en het is dus 
van groot belang dat alle noodzakelijke evaluaties worden verricht.
Wij zouden de Commissie de volgende vragen willen stellen: 

Hoe kan de Commissie toezicht houden op gebieden als Pallastunturi, die tot het netwerk 
Natura 2000 behoren en waarop de eisen van de Habitatrichtlijn van toepassing zijn? 

Hoe kan de Commissie ervoor zorgen dat de lidstaten hun verplichting nakomen om alle 
mogelijke risico's voor de ecosystemen van het gebied te evalueren en hoe denkt zij te 
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garanderen dat de evaluaties van het effect voor het natuurgebied in overeenstemming zijn met 
de eisen van de Habitatrichtlijn en de regels voor Natura 2000? 

In welk stadium onderzoekt de Commissie de projecten in het gebied van het netwerk Natura 
2000? 

Verlangt de Commissie voorafgaande informatie voordat er een begin kan worden gemaakt met 
het bouwproces?
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