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AANBEVELING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van

betreffende minimumcriteria voor milieu-inspecties in de lidstaten

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 175,

lid 1,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité 1,

Gezien het advies van het Comité van de Regio's 2,

Handelend overeenkomstig de procedure van artikel 251 van het Verdrag 3,

                                                
1 PB C 169 van 16.6.1999, blz. 12.
2 PB C 374 van 23.12.1999, blz. 48
3 Advies van het Europees Parlement van 16 september 1999 (nog niet verschenen in het

Publicatieblad), Gemeenschappelijk standpunt van de Raad van                          (nog niet
verschenen in het Publicatieblad) en Besluit van het Europees Parlement                      (nog
niet verschenen in het Publicatieblad).
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) In de resolutie van de Raad en van de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in

het kader van de Raad bijeen, van 1 februari 1993 betreffende een beleidsplan en actie-

programma van de Gemeenschap inzake het milieu en duurzame ontwikkeling 1 en het besluit

van het Europees Parlement en de Raad betreffende de herziening daarvan 2 werd via het

begrip "gezamenlijke verantwoordelijkheid" het belang van de tenuitvoerlegging van de

communautaire milieuwetgeving benadrukt.

(2) In de mededeling van de Commissie aan de Raad van de Europese Unie en aan het Europees

Parlement van 5 november 1996 betreffende de tenuitvoerlegging van de communautaire

milieuwetgeving, inzonderheid in punt 29, wordt voorgesteld richtsnoeren op te stellen op

communautair niveau teneinde de lidstaten bij te staan bij het uitvoeren van inspectietaken en

aldus de grote ongelijkheid die zich momenteel qua inspecties door de lidstaten voordoet, te

verkleinen.

(3) De Raad heeft in zijn resolutie van 7 oktober 1997 betreffende de opstelling, tenuitvoerleg-

ging en handhaving van de communautaire milieuwetgeving 3 de Commissie verzocht om met

het oog op verder overleg in de Raad, met name op basis van de werkzaamheden van het

netwerk van de Europese Unie voor de tenuitvoerlegging en handhaving van de milieuwet-

geving (" IMPEL" ), minimumcriteria en/of richtsnoeren voor te stellen voor de inspectie-

taken die op het niveau van de lidstaten worden uitgevoerd en de manieren waarop de toe-

passing daarvan in de praktijk door de lidstaten zou kunnen worden gecontroleerd, zodat een

uniforme praktische toepassing en een uniform toezicht op de naleving van de milieuwet-

geving worden gegarandeerd; in het voorstel van de Commissie is rekening gehouden met een

in november 1997 door IMPEL ingediend document met als titel "Minimumcriteria voor

inspecties".

                                                
1 PB C 138 van 17.5.1993, blz. 1.
2 PB L 275 van 10.10.1998, blz. 1.
3 PB C 321 van 22.10.1997, blz. 1.
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(4) Het Parlement heeft met zijn resolutie van 14 mei 1997 betreffende de mededeling van de

Commissie verzocht om communautaire wetgeving inzake milieu-inspecties en het Econo-

misch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's hebben een gunstig advies over de

mededeling van de Commissie uitgebracht en hebben op het belang van milieu-inspecties

gewezen.

(5) In de lidstaten bestaan reeds verschillende inspectiesystemen en -praktijken die niet door een

inspectiesysteem op communautair niveau dienen te worden vervangen, zoals werd over-

wogen in de resolutie van de Raad van 7 oktober 1997; de verantwoordelijkheid voor de

milieu-inspectietaken dient bij de lidstaten te blijven berusten.

(6) Het bestaan van inspectiesystemen en de daadwerkelijke uitvoering van inspecties hebben een

afschrikkend effect ten aanzien van overtredingen van de milieuwetgeving, aangezien zij de

autoriteiten in staat stellen inbreuken op te sporen en door middel van sancties of andere

instrumenten de milieuwetgeving te doen naleven; inspecties zijn derhalve een onmisbare

schakel in het geheel van de regelgeving en een doeltreffend instrument om bij te dragen tot

een meer samenhangende tenuitvoerlegging en handhaving van de communautaire milieuwet-

geving in de hele Gemeenschap en om concurrentievervalsing te voorkomen.



5684/1/00 REV 1 ld 4
DG I  NL

(7) Er bestaan momenteel grote verschillen tussen de inspectiesystemen en -mechanismen van de

lidstaten, niet alleen op het stuk van het vermogen om inspectietaken te vervullen maar ook

op het stuk van de schaal en de werkingssfeer van de uitgevoerde inspecties en zelfs, in enkele

lidstaten, wat het bestaan zelf van inspecties betreft; een dergelijke situatie kan niet bevredi-

gend worden genoemd in het licht van de doelstelling van een doeltreffende en meer samen-

hangende tenuitvoerlegging, praktische toepassing en handhaving van de Gemeenschapswet-

geving inzake milieubescherming.

(8) Derhalve is het nodig in de huidige fase te voorzien in richtsnoeren in de vorm van toepasse-

lijke minimumcriteria als gemeenschappelijke basisnorm voor het uitvoeren van de milieu-

inspectietaken door de lidstaten.

(9) De lidstaten zijn krachtens de milieuwetgeving van de Gemeenschap gehouden de voor-

schriften met betrekking tot bepaalde emissies, lozingen en activiteiten te doen naleven; in de

lidstaten dient in een eerste fase te worden voldaan aan minimumcriteria inzake de organisatie

en uitvoering van inspecties van alle industriële installaties en andere ondernemingen en

inrichtingen waarvan de emissies in de lucht en/of lozingen in water en/of afvalverwijderings-

of terugwinningactiviteiten krachtens de wetgeving van de Europese Gemeenschap

onderworpen zijn aan voorschriften betreffende toestemming of vergunningen.

(10) De inspecties dienen te worden uitgevoerd met inachtneming van de verdeling van de verant-

woordelijkheden in de lidstaten tussen de vergunningsinstanties en de inspectiediensten.
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(11) Om de doeltreffendheid van dit inspectiesysteem te garanderen, dienen de lidstaten erop toe te

zien dat milieu-inspectieactiviteiten van tevoren worden gepland.

(12) Bezoeken ter plaatse vormen een belangrijk onderdeel van milieu-inspectieactiviteiten.

(13) De gegevens en documentatie die ter beschikking worden gesteld door de exploitanten van

industriële installaties die in het kader van het communautaire milieubeheer- en milieuaudit-

systeem zijn aangemeld, kunnen in de context van milieu-inspecties een nuttige bron van

informatie vormen.

(14) Om conclusies te kunnen trekken uit de bezoeken ter plaatse, moeten regelmatig rapporten

worden opgesteld.

(15) De verslaglegging van inspectieactiviteiten en de vrije toegang tot de desbetreffende infor-

matie zijn een belangrijke manier om door middel van transparantie de betrokkenheid van

burgers, NGO' s en andere belanghebbenden bij de tenuitvoerlegging van de communautaire

milieuwetgeving te garanderen; dergelijke informatie dient toegankelijk te worden gemaakt

overeenkomstig het bepaalde in Richtlijn 90/313/EEG van 7 juni 1990 inzake de vrije toegang

tot milieu-informatie. 1

(16) De lidstaten dienen elkaar administratieve bijstand te verlenen bij de uitvoering van deze aan-

beveling en de totstandbrenging van vrijwillige rapportage- en adviesregelingen in verband

met inspectiediensten en inspectieprocedures door de lidstaten, in samenwerking met IMPEL,

kan bijdragen tot het bevorderen van beste praktijken in de gehele Gemeenschap.

                                                
1 PB L 158 van 23.6.1990, blz. 56.
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(17) De lidstaten dienen aan de Commissie en de Raad te rapporteren over de ervaringen met de

uitvoering van deze aanbeveling en de Commissie dient het Europees Parlement op gezette

tijden te informeren.

(18) De Commissie dient doorlopend toe te zien op de werking en de doeltreffende uitvoering van

deze aanbeveling, en zij dient daarover, zo spoedig mogelijk na de ontvangst van de verslagen

van de lidstaten, bij de Raad en het Europees Parlement verslag uit te brengen.

(19) Verdere werkzaamheden van IMPEL en de lidstaten, in samenwerking met de Commissie, in

verband met beste praktijken inzake de kwalificatie en de opleiding van milieu-inspecteurs

dienen te worden aangemoedigd.

(20) In het licht van het subsidiariteitsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel als omschreven in

artikel 5 van het Verdrag, en gegeven de verschillen in inspectiesystemen en -mechanismen in

de lidstaten, kunnen de doelstellingen van de voorgestelde maatregel derhalve het beste

worden gerealiseerd via de vaststelling van richtsnoeren op Gemeenschapsniveau.

(21) De Commissie zal, in het licht van de ervaringen met de uitvoering van de aanbeveling en

rekening houdend met de verdere werkzaamheden van IMPEL en met de resultaten van vrij-

willige regelingen waarin deze aanbeveling voorziet, overwegen de werkingssfeer en inhoud

van de minimumcriteria uit te breiden en aanvullende voorstellen in te dienen, waaronder

eventueel en indien nodig, een voorstel voor een richtlijn,
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BEVELEN HET VOLGENDE AAN:

I
Doel

Er zouden milieu-inspecties in de lidstaten moeten worden uitgevoerd volgens minimumcriteria met
betrekking tot de organisatie, uitvoering, follow-up en bekendmaking van de resultaten van die
inspecties, teneinde in alle lidstaten de naleving van de communautaire milieuwetgeving kracht bij
te zetten en bij te dragen tot een meer consequente uitvoering en handhaving daarvan.

II
Werkingssfeer en definities

1. a) Deze aanbeveling is van toepassing op milieu-inspecties van alle industriële installaties
en andere bedrijven en inrichtingen waarvan de emissies in de lucht en/of lozingen in water en/of
afvalverwijderings- of terugwinningsactiviteiten krachtens de wetgeving van de Gemeenschap
onderworpen zijn aan voorschriften betreffende toestemming of vergunningen, onverminderd speci-
fieke inspectiebepalingen in bestaande wetgeving van de Gemeenschap.

b) Voor de doeleinden van deze aanbeveling gelden alle in punt 1, onder a), bedoelde
installaties, bedrijven en inrichtingen als "gecontroleerde installaties".
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2. In deze aanbeveling wordt onder "milieu-inspectie" een activiteit verstaan die naar gelang van het
geval behelst:

a) de controle en bevordering van de naleving door de gecontroleerde installaties van de toepas-
selijke milieuvoorschriften in de wetgeving van de Gemeenschap, zoals omgezet in de natio-
nale wetgeving of toegepast in de nationale rechtsorde (hierna "EG-voorschriften" te
noemen);

b) de bewaking van de milieu-effecten van de gecontroleerde installaties teneinde te bepalen of
verdere inspecties of dwangmaatregelen (met inbegrip van de afgifte, wijziging of intrekking
van een toestemming of vergunning) vereist zijn om de naleving van de EG-voorschriften te
garanderen;

c) het verrichten van handelingen voor bovengenoemde doeleinden, met inbegrip van:

- bezoeken ter plaatse;

- toezicht op het bereiken van de milieukwaliteitsnormen;

- onderzoek van milieuauditrapporten en milieuverklaringen;

- onderzoek en verificatie van eigen controlemaatregelen die door of ten behoeve van de

exploitanten van gecontroleerde installaties worden uitgevoerd;

- beoordeling van de activiteiten en werkzaamheden die in de gecontroleerde installaties

plaatsvinden;

- controle van de gebouwen en de uitrusting, waarbij wordt nagegaan of het onderhoud

daarvan toereikend is, en een toereikende milieuzorg ter plaatse;

- controle van de relevante, door de exploitanten van de gecontroleerde installaties bijge-

houden bescheiden.
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3. Milieu-inspecties, met inbegrip van de bezoeken ter plaatse, kunnen als volgt plaatsvinden:

a) routinematig, dat wil zeggen dat zij deel uitmaken van een vooraf vastgesteld inspectie-

programma, of

b) incidenteel, dat wil zeggen dat zij bijvoorbeeld plaatsvinden naar aanleiding van een klacht, in

samenhang met de afgifte, hernieuwing of wijziging van een toestemming of vergunning, of

bij onderzoek naar ongevallen, incidenten of gevallen van niet-naleving van de voorschriften.

4. a) Milieu-inspecties kunnen worden uitgevoerd door een door de lidstaat ingestelde of aange-

wezen nationale, regionale of plaatselijke overheidsinstantie die bevoegd is voor onder deze aanbe-

veling vallende aangelegenheden.

b) De onder a) bedoelde instanties kunnen de taken waarin deze aanbeveling voorziet, con-

form de nationale wetgeving delegeren aan een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechts-

persoon die deze taken op hun gezag en onder hun toezicht uitvoert, op voorwaarde dat die rechts-

persoon geen persoonlijk belang heeft bij de uitkomst van de door hem uitgevoerde inspecties.

c) De onder a) en b) bedoelde instanties worden hierna "inspectie-instanties" genoemd.
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5. In deze aanbeveling wordt onder "exploitant van een gecontroleerde installatie" verstaan, iedere

natuurlijke of rechtspersoon die de gecontroleerde installatie exploiteert of het toezicht erop heeft of

aan wie, voorzover de nationale wetgeving daarin voorziet, economische zeggenschap over het

technisch functioneren van de gecontroleerde installatie is overgedragen.

III

Organisatie en uitvoering van milieu-inspecties

1. De lidstaten zouden ervoor moeten zorgen dat de milieu-inspecties gericht zijn op een hoog

niveau van milieubescherming; te dien einde zouden zij de nodige maatregelen moeten nemen om

te garanderen dat de milieu-inspecties van gecontroleerde installaties plaatsvinden en worden uitge-

voerd overeenkomstig de punten IV tot en met VIII van deze aanbeveling.

2. De lidstaten zouden elkaar administratieve bijstand moeten verlenen bij de toepassing van de

richtsnoeren van deze aanbeveling door de uitwisseling van relevante informatie en, zo nodig,

inspecteurs.

3. Om beste praktijken in de gehele Gemeenschap te bevorderen, kunnen de lidstaten overwegen in

samenwerking met Impel een vrijwillige regeling voor toetsing te treffen, waarbinnen de lidstaten

rapporteren en advies leveren over inspectoraten en inspectieprocedures in de lidstaten, rekening

houdend met de verschillende systemen en context waarin die ingebed zijn, en de betrokken lid-

staten rapporteren over hun bevindingen.
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IV

Milieu-inspectieplannen

1. De lidstaten zouden ervoor moeten zorgen dat de milieu-inspectieactiviteiten van tevoren worden

gepland, doordat zij steeds beschikken over een of meer milieu-inspectieplannen die het gehele

grondgebied van de lidstaat en de gecontroleerde installaties daarin omvatten. Dergelijke plannen

zouden openbaar moeten worden gemaakt overeenkomstig Richtlijn 90/313/EEG.

2. Dergelijke plannen mogen op nationaal, regionaal of plaatselijk niveau worden vastgesteld, maar

de lidstaten zouden ervoor moeten zorgen dat de plannen toepasselijk zijn op alle milieu-inspecties

van gecontroleerde installaties op hun grondgebied en dat de in punt II.4 bedoelde instanties voor de

uitvoering van die inspecties worden aangewezen.

3. De milieu-inspectieplannen zouden moeten worden opgesteld op basis van:

a) de EG-voorschriften die moeten worden nageleefd;

b) een register van de gecontroleerde installaties in het gebied waarop het plan betrekking heeft;

c) een algemene evaluatie van de belangrijke milieuvraagstukken in het gebied waarop het plan

betrekking heeft en een algemene beoordeling van de mate waarin de EG-voorschriften in de

gecontroleerde installaties worden nageleefd;

d) eventuele gegevens over en van eerdere inspectieactiviteiten.



5684/1/00 REV 1 ld 12
DG I  NL

4. De milieu-inspectieplannen zouden:

a) moeten passen bij de inspectietaken van de betrokken instanties en rekening houden met de

aard van betrokken gecontroleerde installaties en de risico's en milieu-effecten van de

emissies en lozingen daarvan;

b) rekening moeten houden met de relevante beschikbare informatie betreffende specifieke

locaties of types gecontroleerde installaties, zoals rapporten van de exploitanten van gecon-

troleerde installaties aan de overheid, gegevens van eigen controlemaatregelen, milieuaudit-

gegevens en milieuverklaringen, met name die welke worden opgesteld door de gecontro-

leerde installaties die zijn aangemeld volgens het communautaire milieubeheer- en milieu-

auditsysteem (EMAS) en resultaten van eerdere inspecties en rapporten over de bewaking van

milieukwaliteit.

5. Ieder milieu-inspectieplan zou tenminste:

a) het geografische gebied moeten aangeven waarop het betrekking heeft, dat het gehele grond-

gebied van de lidstaat of een deel daarvan kan beslaan;

b) betrekking moeten hebben op een nader genoemd tijdvak, bijvoorbeeld een jaar;

c) specifieke bepalingen betreffende de herziening ervan moeten bevatten;

d) de specifieke locaties of het type van de betrokken gecontroleerde installaties moeten aan-

geven;
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e) programma's voor routinematige milieu-inspecties moeten voorschrijven, rekening houdend

met milieurisico's; deze programma's zouden zonodig de frequentie van de bezoeken ter

plaatse aan de diverse typen gecontroleerde installaties of nader genoemde installaties moeten

omvatten;

f) moeten voorzien in procedures, en een beschrijving daarvan geven, voor incidentele milieu--

inspecties voor gevallen waarin moet worden gereageerd op klachten, ongevallen, incidenten

en gevallen van niet-naleving van de voorschriften, onderscheidenlijk waarin de afgifte van

een vergunning wordt beoogd;

g) waar van toepassing, moeten voorzien in de coördinatie tussen de verschillende inspectie--

instanties.

V

Bezoeken ter plaatse

1. De lidstaten zouden ervoor moeten zorgen dat met betrekking tot alle bezoeken ter plaatse de

volgende criteria worden gehanteerd:

a) er wordt op passende wijze gecontroleerd of de voor de betrokken inspectie relevante EG-

voorschriften worden nageleefd;

b) indien de bezoeken ter plaatse door meer dan één milieu-inspectie-instantie worden uitge-

voerd, wisselen die instanties onderling gegevens over hun activiteiten uit en coördineren zij

voorzover mogelijk hun bezoeken ter plaatse en hun andere milieu-inspectiewerkzaamheden;

c) de bevindingen van de bezoeken ter plaatse worden neergelegd in rapporten overeenkomstig

punt VI en indien nodig uitgewisseld tussen de betrokken inspectie- en handhavingsinstanties

en andere autoriteiten, op nationaal, regionaal en plaatselijk niveau;

d) de inspecteurs of andere functionarissen die bevoegd zijn om bezoeken ter plaatse af te

leggen, hebben ten behoeve van de milieu-inspectie recht van toegang tot de locaties en tot de

informatie.
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2. De lidstaten zouden erop moeten toezien dat de inspectie-instanties in het kader van hun routine-

matige milieu-inspecties geregeld bezoeken ter plaatse afleggen en dat ten aanzien van die

bezoeken ter plaatse de volgende aanvullende criteria worden gehanteerd:

a) de gehele scala van relevante milieu-effecten wordt onderzocht, overeenkomstig de toe-

passelijke EG-voorschriften, de milieu-inspectieprogramma's en de organisatorische

regelingen van de inspectie-instanties;

b) dergelijke bezoeken ter plaatse zouden erop gericht moeten zijn de kennis en het inzicht van

de exploitanten inzake de relevante EG-voorschriften en aandachtspunten op milieugebied

alsmede de milieu-effecten van hun activiteiten te vergroten en te consolideren;

c) de milieurisico's en milieu-effecten van de gecontroleerde installatie worden onderzocht ter

evaluatie van de doeltreffendheid van de bestaande voorschriften inzake toestemming of

vergunningen en ter beantwoording van de vraag of verbeteringen of andere wijzigingen van

die voorschriften noodzakelijk zijn.

3. De lidstaten zouden er eveneens op moeten toezien dat in de volgende omstandigheden inciden-

tele bezoeken ter plaatse worden afgelegd:

a) bij onderzoek naar ernstige milieuklachten door de bevoegde inspectie-instanties, en wel zo

spoedig mogelijk nadat die klachten door de instanties zijn ontvangen;
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b) bij onderzoek naar ernstige milieuongevallen, incidenten en gevallen van niet-naleving van de

voorschriften, en wel zo spoedig mogelijk nadat zij ter kennis van de bevoegde inspectie-

instanties zijn gebracht;

c) zo nodig ter beantwoording van de vraag of, en zo ja op welke voorwaarden, een eerste toe-

stemming of vergunning moet worden verleend voor een proces of activiteit in een gecontro-

leerde installatie of de daarvoor bestemde locatie of om toe te zien op het voldoen aan de

voorwaarden voor een toestemming of vergunning nadat deze is verleend en voordat de acti-

viteiten een aanvang nemen; 

d) zo nodig vóór de herverlening, hernieuwing of wijziging van een toestemming of vergunning.

VI

Rapporten en conclusies van bezoeken ter plaatse

1. De lidstaten zien erop toe dat de inspectie-instanties na ieder bezoek ter plaatse een rapport

opstellen met hun bevindingen omtrent de naleving van de EG-voorschriften, een beoordeling daar-

van en een conclusie over de vraag of verdere maatregelen, zoals handhavingsprocedures, met

inbegrip van sancties, de verlening van een nieuwe of herziene toestemming of vergunning dan wel

follow-up-inspecties met inbegrip van verdere bezoeken ter plaatse noodzakelijk zijn. De rapporten

worden zo spoedig mogelijk voltooid.

2. De lidstaten zien erop toe dat de bedoelde rapporten naar behoren schriftelijk worden vastgelegd

en in een gemakkelijk toegankelijk gegevensbestand worden opgeslagen. De volledige rapporten, of

wanneer dit niet haalbaar is, de conclusies van de rapporten, worden aan de exploitant van de

betrokken gecontroleerde installatie toegezonden en zijn beschikbaar voor het publiek overeen-

komstig Richtlijn 90/313/EEG.
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VII

Onderzoek van ernstige ongevallen, incidenten en gevallen van

niet-naleving van de voorschriften

De lidstaten zouden erop toe moeten zien dat het onderzoek van ernstige ongevallen, incidenten en

gevallen van niet-naleving van de EG-wetgeving, ongeacht of zij door een klacht of anderszins ter

kennis van de autoriteiten worden gebracht, door de bevoegde inspectie-instantie wordt uitgevoerd

met het doel:

a) de oorzaken en het milieu-effect van het voorval vast te stellen, alsmede in voorkomend geval

de verantwoordelijkheid en eventuele aansprakelijkheden voor het voorval en de gevolgen

daarvan; de conclusies te doen toekomen aan de handhavingsautoriteit, indien het gaat om een

andere autoriteit dan de inspectie-instantie;

b) het milieu-effect van het voorval te verzachten en zo mogelijk te verhelpen via de vaststelling

van passende, door de exploitant(en) en de autoriteiten uit te voeren maatregelen;

c) te bepalen welke maatregelen moeten worden getroffen om verdere ongevallen, incidenten en

gevallen van niet-naleving van de voorschriften te voorkomen;

d) zo nodig de uitvoering van handhavingsmaatregelen of sancties mogelijk te maken;

e) ervoor te zorgen dat de exploitant passende follow-upmaatregelen neemt.
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VIII

Rapportage van milieu-inspectieactiviteiten in het algemeen

1. De lidstaten zouden de Commissie, drie jaar na de datum van bekendmaking van de aanbeveling

in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, moeten rapporteren over de ervaringen

met de uitvoering van deze aanbeveling, waarbij voorzover mogelijk gebruik wordt gemaakt van

beschikbare gegevens van de regionale en lokale inspectie-instanties.

2. Die verslagen zouden ter beschikking van het publiek moeten worden gesteld en met name de

volgende informatie dienen te bevatten:

a) gegevens over de personele en andere middelen waarover de inspectie-instantie beschikt;

b) nadere bijzonderheden betreffende de rol van de inspectie-instantie en haar bijdrage aan de

opstelling en uitvoering van (een) inspectieplan(nen);

c) beknopte gegevens over de uitgevoerde milieu-inspecties, met inbegrip van het aantal

bezoeken ter plaatse, het percentage gecontroleerde installaties dat werd geïnspecteerd (per

type) en hoelang het naar schatting zal duren alvorens alle gecontroleerde installaties van dat

type zijn geïnspecteerd;

d) de mate waarin door de gecontroleerde installaties aan de EG-voorschriften wordt voldaan

blijkens de uitgevoerde inspecties en eventuele andere informatie waarover de bevoegde

instantie beschikt;
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e) een samenvatting, met vermelding van het aantal behandelde zaken, van de maatregelen die

werden getroffen naar aanleiding van ernstige klachten, ongevallen, incidenten en gevallen

van niet-naleving van de voorschriften;

f) een evaluatie van welslagen of falen van de inspectieplannen, voorzover zij op de inspectie--

instantie van toepassing zijn, alsmede aanbevelingen voor toekomstige plannen.

IX

Toetsing en verdere uitwerking van de aanbeveling

1. Zo spoedig mogelijk na de ontvangst van de in punt VIII genoemde rapporten van de lidstaten

zou de Commissie de praktische toepassing van deze aanbeveling en de doeltreffendheid ervan

moeten evalueren, teneinde de werkingssfeer van de minimumcriteria in het licht van de ervaringen

met de toepassing daarvan uit te breiden; daarbij houdt zij rekening met eventuele bijdragen van

belanghebbenden, waaronder Impel.

2. Impel (Netwerk van de Europese Unie voor de toepassing van en het toezicht op de communau-

taire milieuwetgeving) wordt verzocht zo spoedig mogelijk, in samenwerking met de Commissie en

andere belanghebbenden, een werkdocument op te stellen over beste praktijken op het gebied van

de kwalificatie van milieu-inspecteurs, die voor of onder gezag of supervisie van inspectie-instan-

ties bevoegd zijn milieu-inspecties uit te voeren.

3. De lidstaten ontwikkelen zo spoedig mogelijk in samenwerking met Impel, de Commissie en

andere belanghebbenden, beste praktijken voor opleidingsprogramma's teneinde te voldoen aan de

vraag naar gekwalificeerde milieu-inspecteurs.
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X

Uitvoering

De lidstaten zouden uiterlijk twaalf maanden na de bekendmaking van de aanbeveling in het

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, de Commissie in kennis moeten stellen van de

uitvoering van deze aanbeveling en nadere gegevens moeten bijvoegen over de reeds bestaande of

geplande milieu-inspectiemechanismen.

Gedaan te Brussel,

voor het Europees Parlement

de Voorzitster

voor de Raad

de Voorzitter

_______________
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I. INLEIDING

1. De Commissie heeft op 17 december 1998 een voorstel aan de Raad voorgelegd voor een
aanbeveling van de Raad betreffende minimumcriteria voor milieu-inspecties in de lidstaten
(rechtsgrondslag: artikel 175, lid 1, van het Verdrag, oorspronkelijk artikel 130 S, lid 1).

2. Het Europees Parlement heeft op 16 september 1999 in eerste lezing advies uitgebracht.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 28 april 1999 advies uitgebracht.
Het Comité van de Regio's heeft op 16 september 1999 advies uitgebracht.

3. De Commissie heeft op 6 december 1999 een gewijzigd voorstel aan de Raad voorgelegd.

4. De Raad heeft op 30 maart 2000 overeenkomstig artikel 251 van het Verdrag een
gemeenschappelijk standpunt vastgesteld.

II. DOELSTELLING

De Commissie heeft bovengenoemd voorstel voor een aanbeveling ingediend naar aanleiding
van een verzoek van de Raad in diens resolutie van 7 oktober 1997 over dit onderwerp.

Het voorstel wil richtsnoeren geven voor de minimumcriteria die in de verschillende fasen
van de milieu-inspecties in de lidstaten worden aangelegd en zal bevorderlijk zijn voor de
inachtneming van de Gemeenschapswetgeving op milieugebied en verbetering brengen in de
uitvoering en handhaving daarvan in alle lidstaten.

III. ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

Algemene opmerkingen
De Commissie heeft vijf van de vijftien door het Europees Parlement aangenomen amende-
menten inhoudelijk aanvaard, mits de vorm van het voorstel die van een aanbeveling blijft. In
het gemeenschappelijk standpunt van de Raad, die zich in dit stadium aansluit bij de benade-
ring van de Commissie, d.w.z. een aanbeveling betreffende minimumcriteria voor milieu-
inspecties in de lidstaten, is het merendeel van de amendementen van het Europees Parlement
die de Commissie in haar gewijzigde voorstel aanvaard heeft in beginsel geheel of ten dele
verwerkt.
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De niet door de Raad overgenomen amendementen van het Europees Parlement worden
genoemd in de specifieke opmerkingen over de verschillende delen van het gemeenschappe-
lijk standpunt.

Specifieke opmerkingen
Hierna volgt een analyse van de voornaamste wijzigingen die de Raad in de tekst heeft
aangebracht.

Preambule

De Raad heeft de preambule gewijzigd om die in overeenstemming te brengen met de inhoud van
het gemeenschappelijk standpunt. Zo zijn duidelijkheidshalve en met het oog op de samenhang
sommige van de bestaande overwegingen - in het bijzonder overweging 8 (in dit stadium nodige
minimumcriteria), overweging 9 (werkingssfeer als verduidelijkt in punt II) en overweging 16
(vrijwillige regelingen volgens punt III) - gewijzigd en de volgende nieuwe toegevoegd:

= overweging 5: erkenning van het bestaan van verschillende inspectiesystemen en -praktijken in de
lidstaten, overeenkomstig de resolutie van de Raad van 7 oktober 1997, met de nadruk op het feit
dat de verantwoordelijkheid voor milieu-inspecties bij de lidstaten blijft berusten;

= overweging 10: bij inspecties dient er rekening mee te worden gehouden dat vergunnings-
instanties en keuringsdiensten verschillende verantwoordelijkheden hebben;

= overweging 17: de lidstaten zouden de Commissie en de Raad moeten rapporteren over de
ervaringen met de uitvoering van de aanbeveling en de Commissie wordt verzocht het Europees
Parlement vervolgens geregeld op de hoogte te houden;

= overweging 19: IMPEL en de lidstaten zouden samen met de Commissie verder werk moeten
verrichten op het gebied van opleiding en kwalificatie van de milieu-inspecteurs;

= overweging 21: verwacht wordt dat de Commissie, rekening houdend met de ervaringen van de
lidstaten met de uitvoering van deze aanbeveling, de verdere werkzaamheden van IMPEL en de
resultaten van vrijwillige regelingen volgens de aanbeveling, nagaat of het toepassingsgebied van
de minimumcriteria verbreed en de inhoud ervan verder uitgewerkt kan worden en dat zij verdere
voorstellen indient, hetgeen zo nodig een voorstel voor een richtlijn zou kunnen inhouden.

De Raad heeft de nieuwe overweging betreffende het Europees Milieuagentschap, die door het
Europees Parlement voorgesteld en door de Commissie in het gewijzigde voorstel aanvaard was,
niet overgenomen, daar in het gemeenschappelijk standpunt op dit gebied voor het Agentschap geen
rol is weggelegd.
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Punt 1 (doel)

De voorgestelde aanbeveling heeft tot doel minimumcriteria te bepalen die zouden moeten worden

aangelegd bij de organisatie, uitvoering, follow-up en bekendmaking van de resultaten van de

milieu-inspecties in de lidstaten teneinde in alle lidstaten de naleving van de communautaire

milieuwetgeving kracht bij te zetten en bij te dragen tot een meer consequente uitvoering en hand-

having daarvan. De benadering en de tekst zijn in essentie ongewijzigd gebleven (de Raad heeft

alleen de formulering duidelijkheidshalve licht gewijzigd).

Punt II (definities)

De Raad heeft de werkingssfeer van de aanbeveling verduidelijkt en beperkt (punt 1 a)) aangaande

het soort installaties waarvoor de minimumcriteria gelden; thans worden alle industriële installaties

en andere bedrijven en inrichtingen bestreken waarvan de emissies in de lucht en/of lozingen in

water en/of afvalverwijderings- of terugwinningsactiviteiten krachtens de wetgeving van de

Europese Gemeenschap onderworpen zijn aan voorschriften betreffende toestemming of

vergunningen ("gecontroleerde installaties"), onverminderd specifieke inspectiebepalingen in

bestaande wetgeving van de Europese Gemeenschap.

Kerninstallaties, die oorspronkelijk in het Commissievoorstel genoemd werden, zijn door de Raad

in het gemeenschappelijk standpunt niet overgenomen, omdat er uit hoofde van het Euratom-

verdrag aparte, specifieke wetgevingsbepalingen voor die installaties gelden, die in dat kader nader

uitgewerkt of gewijzigd zouden moeten worden, indien zulks nodig is.

Andere duidelijkheidshalve in dit punt aangebrachte wijzigingen zijn: verduidelijking van wat

bedoeld wordt met "EG-voorschriften" (punt 2 a)); vervolgmaatregelen op basis van de resultaten

van het toezicht op de milieu-effecten van de "gecontroleerde installaties" (punt 2 b)); verduide-

lijking van de inhoud van de milieu-inspecties (punt 2 c)).

Punt III (organisatie en uitvoering van milieu-inspecties)

De belangrijkste wijziging van de Raad is een nieuw punt 3, dat gericht is op bevordering van beste

praktijken op dit gebied in de gehele Gemeenschap, uit hoofde waarvan de lidstaten in samen-

werking met IMPEL (Netwerk van de Europese Unie voor de toepassing van en het toezicht op de

milieuwetgeving) kunnen overwegen vrijwillige regelingen te treffen, waarbinnen de lidstaten

rapporteren en advies leveren over inspectoraten en inspectieprocedures in de lidstaten, rekening
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houdend met de verschillende systemen en context waarin die ingebed zijn, en aan de betrokken

lidstaten rapporteren over hun bevindingen.

Het amendementsvoorstel van het Europees Parlement betreffende een nieuwe alinea over de voor-

koming van illegale grensoverschrijdende praktijken op milieugebied door coördinatie van

inspecties en inspectiediensten tussen de lidstaten is door de Raad niet overgenomen, daar het in

deze context niet op zijn plaats en ook niet geheel duidelijk is, terwijl de aspecten van coördinatie

tussen inspectiediensten in het volgende punt IV zijn toegevoegd (zie nieuw punt 5 g)).

Punt IV (milieu-inspectieplannen)

De Raad heeft een paar wijzigingen ter verduidelijking en verbetering van de tekst aangebracht,

voornamelijk wat betreft:

punt 3 d): meeweging van gegevens over en van eerdere inspectieactiviteiten, indien aanwezig;

punt 4 b): meeweging van verklaringen van de "gecontroleerde installaties" volgens de EMAS-

verordening;

punt 5 e): meeweging van milieurisico's in de programma's voor routinematige milieu-inspecties;

een nieuw punt 5 g): coördinatie tussen de verschillende inspectie-instanties, waar van toepassing.

Punt V (bezoeken ter plaatse)

De belangrijkste wijzigingen zijn vooral van redactionele aard en dienen ter verduidelijking van de

tekst van de aanbeveling en ter vergemakkelijking van de uitvoering daarvan.

Zij hebben betrekking op:

punt 1 a): passende controle op de naleving van EG-voorschriften;

punt 2 a): aanvullende criteria voor routinematige milieu-inspecties (onderzoek van de gehele scala

van relevante milieu-effecten);

punt 3 c): omstandigheden waarin incidentele bezoeken ter plaatse worden afgelegd (zo nodig ter

assistentie voor het verlenen van een eerste toestemming/vergunning of voor toezicht op het

voldoen aan de voorwaarden voor een toestemming/vergunning).
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Punt VI (rapporten en conclusies na bezoeken ter plaatse)

De belangrijkste wijziging van de Raad in de rapportagevoorschriften heeft betrekking op punt 2,

waar het gemeenschappelijk standpunt bepaalt dat de volledige rapporten of, wanneer dat niet

uitvoerbaar is, de conclusies van de rapporten aan de exploitant van de betrokken "gecontroleerde

installatie" worden toegezonden en beschikbaar zijn voor het publiek overeenkomstig Richt-

lijn 90/313/EEG. Om een omslachtige procedure te vermijden heeft de Raad een pragmatische

benadering gekozen, die inhoudt dat het volledige rapport in ieder geval aan de betrokken exploitant

wordt toegezonden, waarbij er echter ook voor gezorgd wordt dat die rapporten overeenkomstig de

bestaande Gemeenschapswetgeving op dit gebied voor het publiek beschikbaar zijn.

De Raad heeft niet precies de termijn voor de opstelling van de rapporten overgenomen die het

Europees Parlement had genoemd (2 maanden), maar rekening gehouden met de strekking van dat

amendement door in het gemeenschappelijk standpunt toe te voegen dat de rapporten zo spoedig

mogelijk moeten worden voltooid (punt 1).

Punt VII (onderzoek naar ernstige ongevallen, incidenten en gevallen van niet-naleving van de

voorschriften)

De Raad heeft de tekst gestroomlijnd door het begrip van door de exploitant te treffen passende

follow-upmaatregelen (punt 2 in het Commissievoorstel) aan het slot van punt 1 (onder e)) op te

nemen.

Punt VIII (rapportage van milieu-inspectieactiviteiten in het algemeen)

De Raad heeft een deel van de tekst duidelijkheidshalve en met het oog op de samenhang met

andere punten van de aanbeveling anders geformuleerd wat betreft zowel het tijdstip van rapportage

van de lidstaten over hun ervaringen met de uitvoering van de aanbeveling als de inhoud van de

rapporten, die in het gemeenschappelijk standpunt gestroomlijnd is.

Punt IX (toetsing en verdere uitwerking van de aanbeveling)

De Raad heeft dit punt, waarvan het opschrift in het gemeenschappelijk standpunt veranderd is,

verruimd door in beginsel de amendementen van het Europees Parlement te aanvaarden, die nu

verwerkt zijn in de nieuwe punten 2 en 3, respectievelijk over de kwalificatie van milieu-

inspecteurs (IMPEL wordt verzocht in samenwerking met de Commissie en andere belang-

hebbenden een werkdocument op te stellen over beste praktijken op dit gebied) en opleidings-

programma's (waarvoor de lidstaten in samenwerking met de Commissie en IMPEL beste

praktijken zouden moeten ontwikkelen).
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De Raad heeft het niet dienstig geacht in dit document een verwijzing naar de rol van het Europees

milieuagentschap op te nemen, wat het Europees Parlement had voorgesteld en wat de Commissie

in haar gewijzigd voorstel had aanvaard.

Punt X (uitvoering)

De tekst, zoals gewijzigd in het gemeenschappelijk standpunt, is in overeenstemming met de

standaardformulering.

De Commissie heeft ingestemd met de wijzigingen van de Raad.

__________________
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1998/0358 (COD)

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE
AAN HET EUROPEES PARLEMENT

overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag

over het

gemeenschappelijk standpunt van de Raad over het voorstel voor een aanbeveling van
het Europees Parlement en de Raad betreffende minimumcriteria voor milieu-inspecties

in de lidstaten

1. PROCEDURE

Het voorstel (COM(1998)772 definitief - 1998/0358(COD) van 16 december 1998) is
overeenkomstig artikel 175, lid 1 (destijds artikel 130 S, lid 1) van het EG-Verdrag op
17 december 1998 bij de Raad ingediend.

Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 28 april 1999 advies uitgebracht (PB C 169 van
16.6.1999, blz. 12).

Het Comité van de regio's heeft op 16 september 1999 advies uitgebracht (PB C 374 van
23.12.1999, blz. 48).

Het Europees Parlement heeft in het kader van de medebeslissingsprocedure tijdens de
plenaire vergadering op 16 september 1999 in eerste lezing advies uitgebracht.

Naar aanleiding van het advies van het Europees Parlement heeft de Commissie
overeenkomstig artikel 250, lid 2, van het EG-Verdrag op 3 december 1999 een gewijzigd
voorstel vastgesteld (COM(1999)652 definitief).

Het gemeenschappelijk standpunt van de Raad is vastgesteld op 30.3.2000.

2. DOEL VAN DE AANBEVELING

De voorgestelde aanbeveling zal bijdragen tot het behoud, de bescherming en de verbetering
van de kwaliteit van het milieu en de bescherming van de gezondheid van de mens, zoals
vereist krachtens artikel 174 van het EG-Verdrag.

Het voorstel is bedoeld om richtsnoeren vast te stellen voor minimumcriteria bij milieu-
inspecties van industriële installaties en andere bedrijven en inrichtingen ("gecontroleerde
installaties") waarvan de emissies in de lucht, de lozingen in het water of de activiteiten
inzake afvalverwijdering krachtens het communautair recht onderworpen zijn aan
toestemming of vergunningen. De richtsnoeren hebben betrekking op de organisatie en de
uitvoering van dergelijke inspecties alsmede de follow-up en de bekendmaking van de
resultaten van die inspecties. Hiermee wordt getracht in alle lidstaten de naleving van de
communautaire milieuwetgeving kracht bij te zetten en bij te dragen tot een meer consequente
uitvoering en handhaving daarvan.
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Het voorstel voorziet in milieu-inspecties om de naleving door de gecontroleerde installaties
van de communautaire wetgeving, zoals omgezet of toegepast in de lidstaten, te controleren
en te bevorderen. Met het oog hierop wordt bepaald dat:

– de inspecties, die routinematig of incidenteel kunnen plaatsvinden, bezoeken ter plaatse,
verificatie van eigen controlemaatregelen door de exploitanten van de gecontroleerde
installaties, controle van de gebouwen, de uitrusting en de toereikendheid van de
milieuzorg ter plaatse alsmede de door de exploitanten bijgehouden registratie omvatten;

– de lidstaten vooraf plannen voor milieu-inspecties dienen op te stellen, die hun hele
grondgebied en de daar gevestigde installaties omvatten;

– de bezoeken ter plaatse zo spoedig mogelijk worden gevolgd door verslagen met
resultaten, evaluaties en conclusies.

Om de doorzichtigheid en de betrokkenheid van de bevolking te bevorderen wordt bepaald
dat de vooraf gemaakte plannen en de verslagen van de bezoeken ter plaatse overeenkomstig
Richtlijn 90/313/EEG inzake de vrije toegang tot milieu-informatie voor het publiek
beschikbaar dienen te zijn.

De Commissie wordt verzocht de praktische toepassing en de doeltreffendheid van de
aanbeveling zo spoedig mogelijk na ontvangst van de verslagen van de lidstaten over hun
ervaringen met de praktische toepassing te evalueren.

3. OPMERKINGEN VAN DE COMMISSIE

3.1. Algemene opmerkingen

De Commissie heeft vijf van de vijftien in eerste lezing door het Europees Parlement
aangenomen amendementen in beginsel overgenomen, mits het voorstel de vorm van
een aanbeveling hield. Deze vijf amendementen zijn met enkele kleine redactionele
wijzigingen opgenomen in het gewijzigde voorstel van de Commissie van
3 december 1999 (COM(1999)652 definitief). Twee van deze vijf amendementen
zijn in gewijzigde vorm in het gemeenschappelijke standpunt opgenomen.

De Commissie is van mening dat met het gemeenschappelijke standpunt de
doelstellingen van het voorstel worden verwezenlijkt en dat er enkele nuttige
wijzigingen zijn aangebracht.

3.2. Gedetailleerde opmerkingen

3.2.1 Amendementen van het Parlement die door de Commissie zijn overgenomen en
volledig of in gewijzigde vorm in het gemeenschappelijke standpunt zijn opgenomen

Amendement 16 introduceerde een nieuw punt VIII bis. De eerste paragraaf daarvan
spoort de Commissie ertoe aan, in samenwerking met IMPEL, het Europees
Milieuagentschap (EMA) en andere belanghebbenden minimumcriteria te
ontwikkelen voor de kwalificaties en de accreditatie van milieu-inspecteurs. Deze
eerste paragraaf is in het gewijzigde voorstel van de Commissie opgenomen, maar de
verwijzing naar het EMA is geschrapt, omdat dit type activiteit niet tot de taken van
het agentschap behoort. Deze bepaling is in punt IX.2 van het gemeenschappelijke
standpunt opgenomen als een verzoek aan IMPEL om, in samenwerking met de
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Commissie en andere belanghebbenden, een werkdocument op te stellen over de
beste praktijk op het gebied van de kwalificatie van milieu-inspecteurs. De
Commissie stemt ermee in dat het gelet op de status van IMPEL ten opzichte van de
Raad en het Parlement beter is de bepaling als een verzoek te formuleren en dat het
werkdocument met het oog op de subsidiariteit alleen betrekking heeft op de beste
praktijk voor de kwalificaties.

De tweede paragraaf van amendement 16, die betrekking heeft op
opleidingsprogramma’s voor inspecteurs, is in punt VIII bis van het gewijzigde
voorstel van de Commissie opgenomen. Deze bepaling is als punt IX.3 in het
gemeenschappelijke standpunt opgenomen en zodanig gewijzigd dat deze verwijst
naar de beste praktijk voor opleidingsprogramma's. De Commissie is van mening dat
de strekking van het amendement behouden is gebleven en dat de wijziging door de
Raad in overeenstemming is met de inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel.

Amendement 24 bepaalde dat de rapporten van bezoeken ter plaatse uiterlijk twee
maanden na de inspectie openbaar moeten worden gemaakt. De Commissie heeft in
punt VI.2 van haar gewijzigde voorstel bepaald dat de rapporten uiterlijk twee
maanden na het bezoek ter plaatse moeten worden voltooid (waarbij ervan uit wordt
gegaan dat de beschikbaarheid voor het publiek wordt geregeld door
Richtlijn 90/313/EEG). Dit amendement is in punt VI.1 van het gemeenschappelijke
standpunt nog verder gewijzigd en hier wordt nu bepaald dat de rapporten zo spoedig
mogelijk moeten worden voltooid. Aangezien de omstandigheden bij bezoeken ter
plaatse en het aan de opstelling van de rapporten verbonden werk waarschijnlijk
sterk uiteen zullen lopen, erkent de Commissie dat een specifieke termijn willekeurig
zou zijn. De bepaling in het gemeenschappelijke standpunt is nuttig als permanente
herinnering aan de noodzaak de rapporten zo spoedig mogelijk te voltooien en is
derhalve voor de Commissie aanvaardbaar.

3.2.2 Amendementen van het Parlement die door de Commissie zijn overgenomen maar
niet in het gemeenschappelijke standpunt zijn opgenomen

In het gewijzigde voorstel van de Commissie is amendement 10 opgenomen door aan
punt III een nieuwe paragraaf 2 bis toe te voegen die de lidstaten ertoe aanspoort in
samenwerking met IMPEL en de Commissie de coördinatie van inspecties en
inspectiediensten te bevorderen teneinde illegale grensoverschrijdende praktijken op
milieugebied te voorkomen. In het gemeenschappelijke standpunt is deze paragraaf
niet opgenomen maar vervangen door een later beschreven paragraaf van punt III. De
Commissie is blij met deze vervanging, die zij als een verbetering van het
amendement van het Europees Parlement beschouwt.

In het gewijzigde voorstel van de Commissie is amendement 17 opgenomen door de
toevoeging van een specifieke verwijzing naar het EMA als belanghebbende met
wiens bijdragen rekening moet worden gehouden bij de evaluatie door de Commissie
van het functioneren van de aanbeveling. De verwijzing naar het EMA is niet in het
gemeenschappelijke standpunt opgenomen. Voor de Commissie was het geen enkel
probleem de expliciete verwijzing naar het EMA toe te voegen om aan te geven dat
het Agentschap een rol kan spelen bij bepaalde aspecten van de evaluatie.
Uiteindelijk bepaalt de Commissie echter wie in de context van de evaluatie tot de
belanghebbenden behoort en zij kan, ongeacht of het EMA al dan niet specifiek
wordt genoemd, rekening houden met de bijdragen van het EMA als dat haar nuttig
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lijkt. De Commissie kan derhalve akkoord gaan met de schrapping van de verwijzing
naar het EMA in het gemeenschappelijke standpunt.

Amendement 1 (een overweging over de rol die het EMA kan spelen bij het
adviseren en ondersteunen van de lidstaten) is als derde overweging bis in het
gewijzigde voorstel van de Commissie opgenomen. Doordat in het
gemeenschappelijke standpunt de verwijzing naar het EMA in de gewijzigde versie
van amendement 16 is geschrapt en amendement 17 niet is opgenomen, is deze
overweging niet meer terug te vinden in de genummerde punten van het voorstel. De
overweging is derhalve niet in het gemeenschappelijke standpunt opgenomen.

3.2.3 Door de Raad in het gewijzigde voorstel aangebrachte veranderingen

Overwegingen

De overwegingen in het gewijzigde voorstel van de Commissie zijn aangepast aan
het feit dat voor het voorstel de medebeslissingsprocedure wordt gevolgd en dat er
wijzigingen zijn aangebracht in sommige bepalingen, met name punt II.1 onder a),
punt III.3 en punt IX. De Commissie beseft dat deze veranderingen nodig waren.
Daarnaast is de formulering van de overwegingen op sommige punten enigszins
aangepast zonder dat dit echter gevolgen heeft voor de strekking.

De overwegingen 17 en 21 zijn specifiek met het oog op de wensen van het Europees
Parlement opgenomen. In overweging 17 erkent het gemeenschappelijke standpunt
dat het belangrijk is het Europees Parlement geregeld op de hoogte te stellen van de
ervaring die met functioneren van het voorstel is opgedaan en in overweging 21
wordt erkend dat de Commissie ten aanzien van toekomstige voorstellen altijd een
recht van initiatief houdt, ook wanneer het gaat om de vraag of het een goede zaak
zou zijn een voorstel voor een richtlijn in te dienen. Naar het oordeel van de
Commissie zal de toevoeging van overweging 21 de lidstaten ertoe aanzetten de
gedetailleerde bepalingen van de aanbeveling op adequate wijze in de praktijk te
brengen.

Punt I (Doel)

De verwijzing naar een "uniforme tenuitvoerlegging" in het gewijzigde voorstel is,
met het oog op de duidelijkheid en om te helpen bij een betere vertaling, in het
gewijzigde standpunt veranderd in een "meer consequente uitvoering".

Punt II (Werkingssfeer)

Paragraaf 1, onder a), van dit punt is gewijzigd om te verduidelijken op welke
milieu-inspecties het voorstel betrekking heeft. In de eerste plaats is een specifiekere
beschrijving van de industriële installaties gegeven door te verwijzen naar de soorten
emissies, lozingen en activiteiten die krachtens het EG-recht onder
milieuvoorschriften vallen. De Commissie heeft deze wijziging als een verbetering
van de tekst voorgesteld.

In de tweede plaats zijn in het gemeenschappelijke standpunt alle verwijzingen naar
inspecties van kerninstallaties uit de werkingssfeer van het voorstel geschrapt. De
Commissie erkende dat de bepaling inzake nucleaire inspecties in het gewijzigde
voorstel te ruim geformuleerd was en moest worden verduidelijkt, maar was toch van
mening dat de kerninstallaties die onder de Euratom-richtlijn inzake basis-
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veiligheidsnormen van 1996 vallen, in de werkingssfeer moesten worden
opgenomen. In het licht van de verklaring van de Raad waarin de Commissie wordt
verzocht een apart voorstel voor het milieutoezicht op kerninstallaties in te dienen en
de verklaring van de Commissie omtrent de wijze waarop zij dit verzoek opvat, kan
de Commissie echter akkoord gaan met de schrapping van kerninstallaties uit de
werkingssfeer van het voorstel. De Commissie zal in een apart voorstel
aanbevelingen kunnen doen voor richtsnoeren die beter zijn afgestemd op de
inspectie van kerninstallaties.

In paragraaf 2, onder a) b) en c), en paragraaf 4, onder a), zijn wijzigingen
aangebracht die de Commissie beschouwt als verbeteringen die meer duidelijkheid
verschaffen.

Punt III (Organisatie en uitvoering van de milieu-inspecties)

In punt III.3 van het gemeenschappelijke standpunt wordt amendement 10 van het
Europees Parlement, dat in het gewijzigde voorstel van de Commissie was
opgenomen, vervangen door een nieuwe bepaling. De Commissie is van mening dat
deze nieuwe bepaling qua doelstelling duidelijker is dan amendement 10, beter
bijdraagt tot de verwezenlijking van de in punt I geformuleerde doelstelling van het
voorstel en voorziet in een adequate en nuttige rol voor IMPEL.

Punt IV (Milieu-inspectieplannen)

In punt IV.3, onder d), punt IV.4, onder b), en punt IV.5, onder b) en e), van het
gemeenschappelijke standpunt is de formulering licht gewijzigd. Punt IV.5, onder g),
is toegevoegd. Naar het oordeel van de Commissie zijn al deze wijzigingen
bevorderlijk voor de duidelijkheid.

Punt V (Bezoeken ter plaatse)

De formulering in punt V.1, onder a), punt V.2, onder a), en punt V.3, onder c), van
het gemeenschappelijke standpunt is licht gewijzigd. Naar het oordeel van de
Commissie wordt de strekking van deze bepalingen niet gewijzigd en is de
toevoeging aan punt V.3, onder c), een verbetering.

Punt VI (Rapporten en conclusies na bezoeken ter plaatse)

In punt VI.2 van het gemeenschappelijke standpunt wordt bepaald dat de conclusies
van de rapporten van de bezoeken ter plaatse aan de exploitant van de betrokken
gecontroleerde installatie moeten worden meegedeeld wanneer mededeling van het
volledige rapport niet haalbaar is. Dit is een wijziging ten opzichte van het voorstel
van de Commissie, waarin werd bepaald dat de rapporten zonder uitzondering aan de
exploitant moesten worden meegedeeld. De Commissie geeft er de voorkeur aan dat
de rapporten altijd aan de betrokken exploitanten worden toegezonden, maar gaat
ervan uit dat een overheidsinstantie een objectieve motivering moet geven van de
redenen die mededeling van het volledige rapport onhaalbaar maken. Zij merkt
tevens op dat het volledige rapport krachtens Richtlijn 90/313/EEG voor de
exploitant op dezelfde basis beschikbaar zal zijn als voor het publiek.
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Punt VII (Onderzoek naar ernstige ongevallen, incidenten en gevallen van niet-
naleving van de voorschriften)

In het gemeenschappelijke standpunt is punt VII.2 van het voorstel van de
Commissie geschrapt, maar is de strekking daarvan opgenomen in een nieuwe
bepaling in punt VII.1, onder e). De Commissie kan zich met deze aanpak verenigen.

Punt VIII (Rapportage van milieu-inspectieactiviteiten in het algemeen)

De redactie van punt VIII.1 is gewijzigd in verband met een wijziging in punt X die
bekendmaking in het Publicatieblad verplicht stelt. De strekking van de bepaling
verandert daardoor niet.

Punt VIII.2 van het gemeenschappelijke standpunt is qua formulering en anderszins
licht gewijzigd. Naar het oordeel van de Commissie hebben deze wijzigingen geen
gevolgen voor de strekking van de richtsnoeren of het nut van de verslagen van de
lidstaten en ze zijn derhalve voor de Commissie aanvaardbaar.

Punt X (Uitvoering)

Dit punt is in het gemeenschappelijke standpunt aan de standaardformulering voor
dergelijke bepalingen aangepast. De Commissie kan zich hiermee verenigen.

4. CONCLUSIE

De door de Raad aangebrachte wijzigingen hebben in het algemeen geen gevolgen voor de
strekking van het voorstel en maken de bepalingen vaak duidelijker. De uitsluiting van
kerninstallaties van de werkingssfeer van het voorstel is een significante wijziging, maar de
verklaringen van de Raad en de Commissie volstaan om het mogelijk te maken dat nieuwe en
specifiekere richtsnoeren voor kerninstallaties worden voorgesteld. Het geheel overziend
steunt de Commissie het gemeenschappelijke standpunt.


