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TENUITVOERLEGGING VAN HET EUROPEES MILIEURECHT

VERGADERING VAN DE MILIEUCOMMISSIE VAN 9 - 11 FEBRUARI 2009

I. BIODIVERSITEIT

1.       Het onvermogen van de EU om de aantasting van biodiversiteit in 2010 een halt 
toe te roepen (Chris Davies)

Onlangs is de middenbeoordeling van de uitvoering van het biodiversiteitsactieplan van de 
EG gepubliceerd waaruit is gebleken dat de EU hoogstwaarschijnlijk niet zal slagen in haar 
doel om in 2010 de afname van de biodiversiteit een halt toe te roepen, zelfs niet indien er nu 
krachtige maatregelen worden getroffen.

Welke initiatieven zal de Commissie tussen nu en eind 2010 ontplooien om op het niveau van 
de EU en de lidstaten vooruitgang te boeken in de richting van dit doel?

Zal de Commissie in de aanstaande herziening van de EU-begroting een verwijzing opnemen 
naar het doel de aantasting van biodiversiteit een halt toe te roepen en voorstellen doen over 
hoe de begroting met het oog hierop kan worden aangepast?

II. NATUURBESCHERMING (John Bowis)

2. Kan de Commissie een overzicht geven van de huidige stand van zaken over de
voortgaande aantasting van Natura 2000-gebieden in Bulgarije naar aanleiding van 
haar antwoord van 5 november 2008 op de vraag van Chris Davies?

III. TENUITVOERLEGGING VAN RICHTLIJNEN - BIJZONDERE GEVALLEN

3. Naleving in Puglia (Italië) van de Vogel- en Habitatrichtlijn (Monica Frassoni)

In september 2007 oordeelde het Europees Hof van Justitie (in zaak C-388/05) dat Italië
inbreuk pleegde op de Vogel- en Habitatrichtlijn, omdat het toeliet dat schade werd 
toegebracht aan het steppehabitat in de regio Puglia en storende factoren dreigden op te treden 
voor de kleine trap. Wat heeft de Commissie een jaar na dato ondernomen om te verzekeren 
dat Italië het arrest naleeft?

4. Afvalverwerking in Huelva (Roberto Musacchio)

In september 2008 diende de onderneming Fertiberia SA een vergunningaanvraag in bij de 
gemeente Huelva voor het bouwen van een installatie voor het behandelen van zuur water dat 
wordt gebruikt voor het transport van fosforgips van de fabriek naar de reservoirs, en van het 
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regenwater dat is vervuild door contact met fosforgips. Dit water bevat zware metalen (zink, 
koper, aluminium, cadmium en lood) en andere vervuilende stoffen: arsenicum, fluoriden, 
fosfor en ammoniak.

Fertiberia S.A strekt zich uit over 1 200 hectare getijdengebied (openbaar gebied – wetlands) 
zeer dicht bij Huelva en bij een GCB, waar het 120 miljoen ton fosforgips deponeert.

In april 2008 gaf de provinciale afvaardiging van de milieuraad van Andalusië Fertiberia een 
milieuvergunning voor een periode van 8 jaar. In deze vergunning wordt onderkend dat tot 
1997 het zure water zonder enige vorm van behandeling werd geloosd op de rivier de Tinto, 
en dat dit water werd hergebruikt voor het transport van fosforgips, op basis van een in theorie 
gesloten systeem.

In 1999 kwam door het leeglopen van een reservoir meer dan 50 000 m3 zuur water terecht in 
de ria van Huelva, met als gevolg verschillende aangiften tegen Fertiberia vanwege het 
maandelijks op gezette tijden lozen van zuur water op de ria van Huelva. Dit water wordt nog 
steeds niet behandeld.

De geschetste situatie betekent een overtreding van de communautaire milieuwetgeving 
ingevolge Richtlijn 2000/60/EG en de IPPC-richtlijn, en van de regelgeving betreffende de 
referentiedocumenten voor de beste beschikbare technieken (BREF) in de industrie voor 
massaproductie van anorganische chemische producten – ammoniak, zuren en meststoffen .
Welke maatregelen denkt de Europese Commissie te treffen om de naleving van 
bovengenoemde richtlijnen en de BREF te waarborgen?
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