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secundaire behandeling voor alle agglomeraties met meer dan 15 000 inwonerequivalenten in de
„gewone” afwateringsgebieden (d.w.z. gebieden met niet als kwetsbaar aangewezen water) tegen eind
2000;



secundaire behandeling voor alle overblijvende agglomeraties die onder het toepassingsgebied van de
richtlijn vallen tegen eind 2005.

De Commissie zal binnenkort haar tweede verslag voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 91/271/EEG van
de Raad publiceren en daarmee de stand van zaken voor de tweede termijn, 31 december 1998,
bekendmaken. In deze context werd het „namen noemen” seminar georganiseerd. De Commissie wou met
name de volgende twee kwesties aanpakken: naleving van de richtlijn wat het aanwijzen van kwetsbare
gebieden betreft en ten tweede naleving van de termijn 1998 voor lozingen in kwetsbare gebieden.
Wat de kwetsbare gebieden betreft, kwam de Commissie tot de conclusie dat het Verenigd Koninkrijk,
zoals het geval is met andere lidstaten, geen volledige aanwijzing van kwetsbare gebieden heeft uitgevoerd.
Dit heeft in vele gevallen tot een lager behandelingsniveau geleid (secundaire behandeling in plaats van
tertiaire behandeling met betrekking tot verwijdering van stikstof, voor lozingen in water dat voldoet aan
de criteria voor eutrofiëring of desinfectie in het geval van bepaalde badzones).
Naast de beoordeling van de situatie in verband met de conformiteit voor de agglomeraties die met
kwetsbare gebieden te maken hadden in december 1998, wou de Commissie een momentopname tonen
van het behandelingsniveau van stedelijk afvalwater in alle grote steden van de Gemeenschap (meer dan
150 000 inwonerequivalenten) op 31 december 1998. Vergeet niet dat de Commissie zich baseert op
informatie van de lidstaten wat het behandelingsniveau betreft. Indien geen informatie wordt verstrekt kan
de Commissie slechts vaststellen dat geen behandeling plaatsvindt.
De situatie in de belangrijkste steden van het Verenigd Koninkrijk op 31 december 1998 was als volgt:
Liverpool had voorzieningen voor primaire behandeling, Bedington had voorzieningen voor voorbehandeling en er was geen informatie over het behandelingsniveau in Birkenhead en Macclesfield.
Het ontwerp van het tweede uitvoeringsverslag is op 13 maart 2001 naar de lidstaten gestuurd.
Opgemerkt dient te worden dat nieuwe informatie, die na 31 januari 2001 door de lidstaten is verstrekt,
pas in het derde uitvoeringsverslag kan worden opgenomen. Dit verslag zal de situatie weergeven voor de
derde termijn van de richtlijn, 31 december 2000 (zie hierboven).
Kort samengevat betekent dit dat de Commissie van mening is dat, hoewel sommige lidstaten aanzienlijke
inspanningen hebben verricht, de tenuitvoerlegging van de richtlijn betreffende de behandeling van
stedelijk afvalwater achterstand heeft opgelopen en onvolledig is, zowel wat de naleving van de doelstelling
inzake de noodzakelijke behandeling betreft als de naleving van de termijnen.
(1) PB L 135 van 30.5.1991.
(2) Inwonerequivalent betekent de biologisch afbreekbare organische belasting met een vijfdaags chemisch zuurstofverbruik (BOD5) van 60g zuurstof per dag.

(2001/C 340 E/204)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1133/01
van Nirj Deva (PPE-DE) aan de Commissie
(10 april 2001)

Betreft: Zimbabwe
Is het correct dat dr. Swithum Mombeshora, die in de regering-Mugabe minister van Energie (Zanu/PF) is,
tevens voorzitter van het Rode Kruis in Zimbabwe is?
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Is het voorts correct dat er in heel Zimbabwe Rode-Kruisstructuren bestaan zoals in Oost-Mberenqua, waar
de heer Shiri, leraar in Zuishava in Oost-Mberenqua, als voorzitter fungeert, terwijl hij geweld heeft
gebruikt tegen MDC-leden en ook is gearresteerd en in staat van beschuldiging is gesteld, maar nu
profiteert van de door Mugabe afgekondigde amnestie en in de aanloop naar de komende verkiezingen
opnieuw aanzet tot geweld?

Antwoord van de heer Nielson namens de Commissie
(31 mei 2001)
De heer Swithun Mombeshora is minister van Vervoer en voorzitter van het Rode Kruis in Zimbabwe.
De heer Shiri is plaatsvervangend hoofd van een middelbare school in het district Mberengwa. Hij werd
door de politie in voorlopige hechtenis genomen in verband met politiek geweld in naam van de leidende
partij in Mberengwa in de periode die aan de verkiezingen vooraf ging, maar werd spoedig vrijgelaten en
er is verder geen vervolg aan gegeven. De heer Shiri was lid van het Rode-Kruiscomité van Mberengwa in
Zimbabwe. Dit comité werd ontbonden in afwachting van de verkiezingen.
Het is niet aan de Commissie te oordelen over individuele benoemingen op lokaal en nationaal niveau
door het Rode Kruis van Zimbabwe. Ik zou u willen voorstellen uw vraag voor te leggen aan de
Internationale Federatie van Rode-Kruis- en Rode-Halve-Maanverenigingen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1146/01

(2001/C 340 E/205)

van Laura González Álvarez (GUE/NGL) aan de Commissie
(10 april 2001)
Betreft: Aantasting milieu Lanzarote (Canarische Eilanden)
Het eiland Lanzarote, dat deel uitmaakt van de Canarische Eilanden, is door de Unesco uitgeroepen tot
biosfeerreservaat. De Canarische kunstenaar César Manrique heeft ertoe bijgedragen dat het eiland
gevrijwaard werd van aantastingen van het natuurlijk, landschappelijk en archeologisch milieu. Vandaag
de dag vormt echter de sterke toeristische druk een bedreiging voor bepaalde zones van grote ecologische
en culturele waarde.
De aanleg van de jachthaven „Marína del Rubicón” in de Baai van Berrugo (Playa Blanca) heeft reeds geleid
tot de gedeeltelijke verwoesting van een streek van grote natuurlijke en etnografische waarde in de
Lanzaroteense gemeente Yaiza. Deze getijdenzone vormt met zijn diepe zandgronden voor veel vissoorten
een perfect ecosysteem om kuit te schieten. Hierin zijn reeds duizenden tonnen steen en grind gestort,
waardoor het kleine strand, dat als vertrekpunt diende voor kleine visserijscheepjes, reeds volledig verstopt
is geraakt. Ook archeologische en historische vindplaatsen zijn hierdoor beschadigd.
Welke stappen denkt de Commissie te ondernemen om ervoor te zorgen dat in dit geval de richtlijnen
85/337/EEG (1) en 92/43/EEG (2), betreffende milieueffectbeoordeling en de bescherming van natuurlijke
habitats, worden nageleefd?
(1) PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40.
(2) PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.

Antwoord van mevrouw Wallström namens de Commissie
(14 juni 2001)
Opgemerkt zij dat de Commissie niets bekend is van de door het geachte parlementslid in deze schriftelijke
vraag aangehaalde feiten.
Op basis van de door het geachte parlementslid verstrekte informatie heeft de Commissie geconstateerd dat
het gebied waar de jachthaven in kwestie zal worden aangelegd, op het eiland Lanzarote, door de Spaanse
autoriteiten niet is aangewezen als „speciale beschermingszone voor vogels” in de zin van artikel 4 van
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