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Onderwerpen

Toegang tot rechter
-op EU niveau: T-396/09 Milieudefensie, C-583/11 P Inuit
-op nationaal niveau: C-260/11 Edwards

Boetes: C-374/11 en C-279/11 Commissie t Ierland

Divers:
C-43/10 Nomarchiaki Aftodiokisi Aitoloakarnanias
(omleiding rivier Acheloos)
C-420/10 Söll (vlokmiddel = biocide)

Groen aanbesteden: C-368/10 Commissie t Nederland
(Max Havelaarkoffie) 2



T-396/09 Milieudefensie (I)
JM 2012/105, p. 787-797

-Commissie beschikking stond NL toe later aan eisen
luchtkwaliteitsrtl. 2008/50 te voldoen voor bepaalde
zones en stoffen (NO2, PM10)
-Milieudefensie vraagt herziening beschikking o.g.v.
art. 10(1) Aarhus Vo 1367/2006
-NL zou niet aan voorwaarden uitstel rtl. 2008/50
voldoen
-Commissie: verzoek is niet-ontvankelijk want
maatregel van algemene strekking
-Gerecht: klopt
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T-396/09 Milieudefensie (II)

-Milieudefensie: art. 10(1) Vo i.s.m. Aarhus Verdrag
-Gerecht: klopt want teveel beperkingen
-Art. 9(3) Aarhus Verdrag niet alleen over handelingen
met individuele strekking, kan ook handelingen met
algemene strekking omvatten niet zijnde
wetgevingshandelingen
-Vergelijkbaar met zaak T-338/08, Stichting Natuur en
Milieu, Pesticide Action Network Europe t. Commission
-Hoger beroep…
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C-583/11 P Inuit, Opinie AG Kokott (I)
17 jan. 2013

-Vo 1007/2009 handel in zeehondenproducten:
Uitsluitend jacht Inuit e.a. inheemse volkeren op EU
markt + 2 andere beperkte mogelijkheden
-Rechtszaak Inuit tegen Vo afgewezen T-18/10
-Hoger beroep in deze zaak
-Sinds Lissabon in art. 263 vierde alinea VWEU
beroep mogelijk tegen ‘regelgevingshandelingen’ die
natuurlijke en rechtspersonen rechtstreeks raken en
geen uitvoeringshandelingen met zich meebrengen

5



C-583/11 P Inuit, Opinie AG Kokott (II)
17 jan. 2013

AG Kokott:
-‘Regelgevingshandeling’ niet gedefinieerd
-Art. 263 onderscheidt ‘regelgevingshandelingen’ en
‘wetgevingshandelingen’
-Taalversies maken verschil duidelijk
-Alhoewel +/- helft literatuur andere mening
-Wetgevingshandeling -> hoger democratische
legitimiteit -> géén beroep mogelijk net als in veel
lidstaten
-Wel beroep bij nationale rechter te openen
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C-374/11 Commissie t Ierland (I)

-Eerste Noordelijke lidstaat veroordeeld tot betalen
boete wegens niet nakomen Europese
milieuverplichtingen na 1e veroordeling door EHvJ
-Voorafgegaan door:

- Nr 1 Griekenland (Chania afval C-387/97)
- Nr 2 Spanje (zwemwater C-287/01)
- Nr 3 Frankrijk (visvangst C-304/02)

Etc.
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C-374/11 Commissie t Ierland (II)

Opgelegde forfaitaire sommen / dwangsommen:
Zaak Partijen Onderwerp Sancties (in €)
C-387/97 Com./Griekenl Illegale afvalstort 20.000 p/d
C-287/01 Com./Spanje Kwaliteit zwemwater 624.150 % zwemwater
C-304/02 Com./Frankr Visvangst 57.761.250 p. 6 mnd + 20.000.000
C-177/04 Com./France Productveiligheid 31.650 p/d
C-119/04 Com./Italië Non-It. taalleraren -
C-503/04 Com./Germany Afval -
C-70/06 Com./Portugal Aanbestedingsrecht 19.392 p/d
C-121/07 Com./Frankr GMOs 10.000.000
C-369/07 Com./Griekenl Subsidie Olympic Airways 16.000 p/d + 2.000.000
C-568/07 Com./Griekenl Opticiëns 1.000.000
C-109/08 Com./Griekenl Gokapparaten 31.536 + 3.000.000
C-407/09 Com./Griekenl Compensatie slachtoffers 3.000.000
C-469/09 Com./Italië Staatssteun 30.000.000 p. 6 mnd x % staatssteun
C-610/10 Com./Spanje Staatssteun 20.000.000
C-374/11 Com./Ierland Afval 12.000 p/d + 2.000.000
C-279/11 Com./Ierland MER 1.500.000

Zwart: milieu gerelateerde zaken
Blauw: niet milieu gerelateerde zaken
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C-374/11 Commissie t Ierland (III)

-Kaderrichtlijn afval 75/442 niet volledig
geïmplementeerd
-1e veroordeling in zaak C-188/08
-Geen volledige uitvoering aan die uitspraak
-Klacht Commissie ex 260 VWEU
-21 maanden na veroordeling zaak C-188/08
-Nog steeds niet alle wettelijke bepalingen van kracht
-Ontbrekende inspecteurs
-Berekening hoogte boete: Hof v Commissie, SEC
(2010) 923/3
-Elementen: duur, zwaarte
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C-279/11 Commissie t Ierland

-In november 2008 veroordeling in zaak C-66/06
-MER
-Eis Commissie 4 mln
-Hof let op effecten, duur, preventief effect,
economische crisis -> 1,5 mln
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Art. 260 lid 3: forfaitaire som en/of dwangsom in 1x

-Via Verdrag Lissabon geïntroduceerd
-Commissie voorstel berekeningen

Lopende zaak:
- Commissie t. Portugal (C-325/12),
persoonsgegevens, eis € 22.014 p/d
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C-260/11 Edwards

-Art. 9(4) Aarhus Conventie, art. 10a MER rtl en art.
15a IPPC -> lidstaten regelen kosten
-Geen prohibitieve kosten milieurechtszaken om
effective bescherming rechten te waarborgen
-Onevenredig / buitensporig kostbare gerechtelijke
procedure?
-Algemeen belang mee te wegen, objectieve en
subjectieve omstandigheden
-Ruime toegang tot rechter te verzekeren
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C-43/10 Nomarchiaki Aftodiokisi Aitoloakarnanias
JM 2012/139

Hof:
-Omleiden rivier mag mits verwezenlijking van de door de
KRW voorgeschreven doelstellingen niet ernstig in gevaar
wordt gebracht
-MER art. 1 lid 5 niet via een wet zonder
wetgevingsprocedure aan MER plicht te ontkomen
-Irrigatie in beginsel geen overweging i.v.m. menselijke
gezondheid of openbare veiligheid, die uitvoering project
kan rechtvaardigen, art. 6 lid 4 Habitatrichtlijn
-Duurzame ontwikkeling art. 6 EG (nu 11 WVEU)
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C-420/10 Söll
JM 2012/75, p. 592-598

Biocidenrichtlijn: biociden = “[w]erkzame stoffen en
preparaten die (…) een of meer werkzame stoffen bevatten
en bestemd zijn om een schadelijk organisme te
vernietigen, af te schrikken, onschadelijk te maken, de
effecten daarvan te voorkomen of het op andere wijze
langs chemische of biologische weg te bestrijden.”

-Tetra brengt product op markt dat algen doet
samenklonteren
-Concurrent Söll stapt naar rechter
-Verschillen tussen taalversies
-Hof: ook indirect inwerkende stoffen -> biociden
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C-368/10 Commissie t NL (Max Havelaarkoffie) (I)

Richtlijn 2004/18 overheidsopdrachten > € 206 000
Europees aanbesteden
‘Technische specificaties’ o.a.:
-Milieuvriendelijkheid
-Sociale aspecten
-Via gedetaillleerde specificaties of via milieukeuren

Koffieautomaten Prov. Noord-Holland (t.w.v. € 760 000):
Eis 1: koffie/thee van EKO- en/of Max Havelaar-keurmerk.
Aanvullende inlichting achteraf: of keurmerk met dezelfde
uitgangspunten.
Eis 2: inschrijvers kopen duurzaam in en ondernemen
maatschappelijk verantwoord. 15



C-368/10 Commissie t NL (Max Havelaarkoffie) (II)

Hof t.a.v. Eis 1:

-Verduidelijking achteraf kan belangrijke voorwaarde
opdracht niet ‘repareren’
-Voorwerp en criteria opdracht aan begin duidelijk maken
om gelijke behandeling te verzekeren & transparantie
-Fair trade = sociale criteria t.b.v. anderen dan bedrijf dat
opdracht uitvoert = OK
-Geen strijd met eis ‘verband met voorwerp opdracht’
-Verwijzen naar keurmerk alleen als volgt: “Producten met
keurmerk X, Y, Z worden geacht aan technische
specificaties te voldoen”
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C-368/10 Commissie t NL (Max Havelaarkoffie) (III)

Hof t.a.v. Eis 2:

-Richtlijn eist doorzichtigheid -> duidelijke, nauwkeurige en
ondubbelzinnige eisen
-‘Duurzaam inkopen’ en ‘maatschappelijk verantwoord
ondernemen’ voldoen niet aan eis doorzichtigheid

Conclusie:

-Groen / fair trade Europees aanbesteden mag
-Maar niet zoals Noord Holland dit deed
-Nederland veroordeeld wegens schenden Eur. recht 17



Nadere informatie:

• European Environmental Law website
www.eel.nl + Nieuws Service

• Handboek EU Milieubeleid www.eu-
milieubeleid.nl (in loop 2013 update)

• Jurisprudentie milieurecht
• Tijdschrift Milieu & Recht
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