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BESLUIT Nr.    /   /EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van                 

tot vaststelling van het Zesde Milieuactieprogramma van de Europese Gemeenschap

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, op artikel 175, lid 3,

Gezien het voorstel van de Commissie 1,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité 2,

Gezien het advies van het Comité van de Regio's 3,

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag 4,

                                                
1 PB C 154 E van 29.5.2001, blz. 218.
2 PB C
3 PB C
4 Advies van het Europees Parlement uitgebracht op 31 mei 2001 (nog niet gepubliceerd in het

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

(1) Een schoon en gezond milieu is van essentieel belang voor het welzijn en de welvaart van de

samenleving, maar voortgezette groei op wereldschaal zal leiden tot een verdere belasting van

het milieu.

(2) Het vijfde milieuactieprogramma van de Gemeenschap, "Op weg naar duurzame ontwik-

keling", is op 31 december 2000 ten einde gelopen en heeft tot een aantal belangrijke verbete-

ringen geleid.

(3) Er zijn voortdurende inspanningen nodig om de door de Gemeenschap reeds gestelde doel-

stellingen en streefcijfers op het gebied van het milieu te bereiken, en er dient het Zesde

Milieuactieprogramma ("het programma") te worden vastgesteld, dat in dit besluit is opge-

nomen.

(4) Een aantal ernstige milieuproblemen is nog onopgelost, terwijl er nieuwe ontstaan die verdere

actie vereisen.

(5) Bij de ontwikkeling van een aanpak om de menselijke gezondheid en het milieu te

beschermen moet meer nadruk gelegd worden op preventie en toepassing van het voorzorg-

beginsel.

(6) Een behoedzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen en de bescherming van het wereldeco-

systeem zijn samen met economische welvaart en een evenwichtige sociale ontwikkeling

voorwaarden voor duurzame ontwikkeling.

(7) Het programma is gericht op een hoog niveau van bescherming van het milieu en de gezond-

heid van de mens en op een algemene verbetering van het milieu en de kwaliteit van het

leven, het behelst prioriteiten voor de milieudimensie van de strategie voor duurzame ontwik-

keling en dient mee te wegen bij het opzetten van acties in het kader van deze strategie.



11076/1/01 REV 1 CS/md 3
DG I   NL

(8) Met het programma wordt beoogd om, met inachtneming van het subsidiairiteitsbeginsel en

rekening houdend met de uiteenlopende omstandigheden in de onderscheiden regio's van de

Europese Unie, te komen tot ontkoppeling van milieubelasting en economische groei.

(9) Het programma strekt tot vaststelling van de milieuprioriteiten voor een initiatief van de

Gemeenschap, dat in het bijzonder betrekking heeft op klimaatverandering, natuur en bio-

diversiteit en milieu, alsmede op de volksgezondheid en kwaliteit van het leven, natuurlijke

rijkdommen en afvalstoffen.

(10) Voor elk van deze terreinen worden centrale doelstellingen en bepaalde streefcijfers vast-

gesteld, terwijl reeds een aantal acties is vastgesteld om deze streefcijfers te halen. De doel-

stellingen en streefcijfers vormen prestatieniveaus of resultaten waarnaar moet worden

gestreefd.

(11) De doelstellingen, prioriteiten en acties van het programma dienen bij te dragen tot duurzame

groei in de kandidaat-lidstaten en gericht te zijn op de bescherming van de natuurlijke rijk-

dommen van deze landen.

(12) Wetgeving blijft centraal staan bij het aangaan van de uitdagingen op milieugebied, terwijl

volledige en correcte tenuitvoerlegging van de bestaande wetgeving een prioriteit zal zijn.

Ook andere mogelijkheden om de milieudoelstellingen te bereiken moeten worden over-

wogen.

(13) Het programma dient overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag het proces van integratie van

milieuoverwegingen in alle sectoren van het beleid en het optreden van de Gemeenschap te

bevorderen teneinde de uit verschillende bronnen afkomstige druk op het milieu te

verminderen.
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(14) Een strategische, geïntegreerde benadering, met gebruikmaking van nieuwe manieren van

omgaan met de markt, waarbij burgers, ondernemingen en andere actoren worden betrokken,

is nodig om verandering te brengen in de patronen van productie en verbruik door overheid en

particulier die de toestand en de tendensen van het milieu negatief beïnvloeden. Deze aanpak

moet een duurzaam gebruik en beheer van land en zee stimuleren.

(15) Van belang voor het welslagen van het programma is dat toegang wordt verschaft tot infor-

matie betreffende het milieu en tot de rechtspraak, en dat het publiek deel kan nemen aan de

beleidsvorming.

(16) Bij de thematische strategieën zal worden overwogen welke opties en instrumenten nood-

zakelijk zijn voor het oplossen van een reeks ingewikkelde problemen die een multi-

dimensionale benadering behoeven, en zullen de noodzakelijke acties worden voorgesteld,

waarbij in voorkomend geval het Europees Parlement en de Raad zullen worden betrokken.

(17) De wetenschap is het erover eens dat menselijke activiteiten de concentraties van broeikas-

gassen verhogen, hetgeen wereldwijd leidt tot hogere temperaturen en tot verstoring van het

klimaat.

(18) De gevolgen van klimaatverandering voor de menselijke samenleving en de natuur zijn

ernstig en dienen te worden verzacht. Maatregelen ter vermindering van broeikasgasemissies

kunnen worden uitgevoerd zonder vermindering van het groei- en welvaartsniveau.

(19) Ongeacht of deze verzachting slaagt, moet de samenleving zich aanpassen aan en voorbe-

reiden op de gevolgen van de klimaatverandering.

(20) Gezonde en evenwichtige natuurlijke systemen zijn van essentieel belang voor het leven op

deze planeet.
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(21) De natuur en de biodiversiteit worden aanzienlijk belast door menselijke activiteiten. Actie is

nodig om de druk te neutraliseren van met name de vervuiling, de introductie van uitheemse

soorten, de mogelijke risico's van het vrijgeven van genetisch gemodificeerde organismen en

de wijze waarop land en zee worden geëxploiteerd.

(22) De bodem is een eindige hulpbron die wat betreft milieuaspecten onder druk staat.

(23) Het ziet er steeds meer naar uit dat er ondanks betere milieunormen verband bestaat tussen

schade aan het milieu en bepaalde aandoeningen bij de mens. Daarom moeten de potentiële

risico's van bijvoorbeeld emissies, gevaarlijke chemicaliën, bestrijdingsmiddelen en lawaai

worden aangepakt.

(24) Er is meer kennis nodig betreffende de potentiële negatieve gevolgen van het gebruik van

chemicaliën, waarbij de verantwoordelijkheid voor de totstandbrenging van deze kennis bij de

producenten, importeurs en downstream-gebruikers dient te worden gelegd.

(25) Chemische stoffen die gevaarlijk zijn zouden moeten worden vervangen door veiliger

chemische stoffen of door veiliger alternatieve technologieën die geen gebruik van chemische

stoffen vereisen, teneinde de risico's voor mens en milieu te beperken.

(26) Door middel van een op duurzaamheid gericht gebruik van bestrijdingsmiddelen zouden de
negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu zoveel mogelijk dienen te
worden teruggedrongen.

(27) Het stedelijk milieu is de woonplaats van ongeveer 70% van de bevolking en gecoördineerde
inspanningen zijn noodzakelijk om het milieu en de kwaliteit van het leven in de steden te
verbeteren.
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(28) Het vermogen van de planeet om aan de stijgende vraag naar hulpbronnen te voldoen en de
door het gebruik van die hulpbronnen gegenereerde emissies en afval te absorberen, is
beperkt; er bestaat  bewijs dat de huidige vraag de draagkracht van het milieu op verschillende
punten overtreft.

(29) Het afvalvolume in de Gemeenschap, waarvan een aanzienlijk deel gevaarlijk afval vormt,
blijft toenemen, hetgeen leidt tot een verlies aan hulpbronnen en tot grotere risico's van
vervuiling.

(30) Door de economische globalisatie is de noodzaak om op internationaal niveau, inclusief het
vervoersbeleid actie te ondernemen ten gunste van het milieu, nog verder toegenomen, zodat
nieuwe initiatieven van de Gemeenschap nodig zijn die betrekking hebben op het beleid op
het gebied van handel, ontwikkeling en externe betrekkingen, en die het nastreven van duur-
zame ontwikkeling in andere landen mogelijk dienen te maken. Goed bestuur moet hiertoe
bijdragen.

(31) Bij het nastreven van milieubescherming en duurzame ontwikkeling mag van handel, inter-
nationale investeringsstromen en exportkredieten een grotere bijdrage worden verwacht.

(32) Het beleid op milieugebied dient, overeenkomstig artikel 174 van het Verdrag, gezien de
complexiteit van de problemen te worden bepaald aan de hand van de beschikbare weten-
schappelijke en economische evaluatie en van de kennis van de omstandigheden en tendensen
van het milieu.

(33) Informatie voor beleidsmakers, direct betrokkenen en het algemene publiek moet relevant,
doorzichtig, up-to-date en gemakkelijk te begrijpen zijn.
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(34) Vooruitgang bij het bereiken van milieudoelstellingen dient te worden getoetst en
geëvalueerd.

(35) Halverwege de looptijd van het programma dient een evaluatie van de vooruitgang plaats te
vinden, alsmede een beoordeling van de noodzaak om de doelstellingen te veranderen, zulks
op basis van een beoordeling van de toestand van het milieu, rekening houdend met de infor-
matie zoals die regelmatig door het Europese Milieuagentschap wordt verstrekt,
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BESLUITEN:

Artikel 1

Toepassingsgebied van het programma

1. Dit besluit stelt een programma vast voor communautaire actie inzake het milieu, hierna "het

programma" te noemen. Het richt zich op de belangrijkste milieudoelstellingen en -prioriteiten op

basis van een evaluatie van de toestand van het milieu en de heersende trends, waaronder ontwik-

kelingen die initiatieven van de Gemeenschap vereisen. Het programma zou de integratie van

milieuoverwegingen in alle communautaire beleidssectoren moeten bevorderen en moeten bij-

dragen tot de verwezenlijking van duurzame ontwikkeling in de huidige en de toekomstige, uitge-

breide Gemeenschap. Voorts voorziet het programma in voortdurende inspanningen voor de ver-

wezenlijking van de algemene en specifieke doelstellingen op milieugebied die reeds door de

Gemeenschap zijn vastgesteld.

2. In het programma worden de belangrijkste milieudoelstellingen opgesomd. Waar passend voor-

ziet het in specifieke doelstellingen en tijdschema's. Tenzij anders bepaald zouden de algemene en

specifieke doelstellingen voor het verstrijken van het programma moeten worden bereikt.

3. Het programma bestrijkt een periode van tien jaar die ingaat op                *. Geschikte initiatieven

op de verschillende beleidsterreinen voor het bereiken van de doelstellingen bestaan uit een reeks

van maatregelen, waaronder wetgeving en het gebruik van de in artikel 3 geschetste strategische

benaderingen. Die initiatieven zouden geleidelijk en uiterlijk vier jaar na de vaststelling van dit

besluit moeten worden gepresenteerd.

                                                
* de datum van aanneming van dit besluit.
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4. De doelstellingen sluiten aan bij de essentiële prioriteiten op milieugebied van de Gemeenschap

op de volgende terreinen:

- klimaatverandering;

- natuur en biodiversiteit;

- milieu alsmede volksgezondheid en levenskwaliteit;

- natuurlijke rijkdommen en afval.

Artikel 2

Beginselen en algemene doeleinden

1. Het programma biedt een kader voor het milieubeleid van de Gemeenschap gedurende de loop-

tijd van het programma, met als doel het bieden van een hoog beschermingsniveau, rekening

houdend met het subsidiariteitsbeginsel en de verscheidenheid van situaties in de verschillende

regio's van de Gemeenschap, en de ontkoppeling van milieubelasting en economische groei. Het

berust in het bijzonder op het beginsel dat de vervuiler betaalt, het voorzorgsbeginsel en preventieve

actie en het beginsel dat vervuiling aan de bron dient te worden bestreden.

Het programma zal systematisch duurzame ontwikkeling bevorderen en bijdragen tot de Europese

strategie voor duurzame ontwikkeling, mede door het bepalen van prioriteiten op milieugebied voor

de strategie.
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2. Het programma is gericht op het volgende:

- het benadrukken dat klimaatverandering een belangrijke uitdaging is voor de komende 10 jaar

en daarna, en het bijdragen tot de langetermijndoelstelling van stabilisatie van de concen-

traties van broeikasgassen in de atmosfeer op een niveau waarbij gevaarlijke antropogene

verstoring van het klimaatsysteem wordt voorkomen. Een langetermijndoelstelling van een

maximale wereldwijde temperatuurstijging van 2 ºC boven de preïndustriële niveaus en een

CO2-concentratie van minder dan 550 ppm gelden daarom als leidraad voor het programma.

Op langere termijn vergt dit wellicht een wereldwijde vermindering van de uitstoot van broei-

kasgassen met 70% ten opzichte van het niveau van 1990, zoals dat is vastgesteld door het

"Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)";

- bescherming, instandhouding, herstel en ontwikkeling van de werking van de natuurlijke

systemen, de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, teneinde de woestijnvorming en

het verlies aan biodiversiteit, met inbegrip van de diversiteit van genetische hulpbronnen, tot

staan te brengen, zowel in de Europese Unie als wereldwijd;

- het bijdragen tot een hoog niveau van levenskwaliteit en sociaal welzijn voor de burgers door

het tot stand brengen van een leefomgeving waarin de verontreiniging niet van een zodanig

niveau is dat zij leidt tot schadelijke effecten op de volksgezondheid en het milieu en door het

aanmoedigen van een duurzame stadsontwikkeling;

- een beter rendement van hulpbronnen en een beter beheer van hulpbronnen en afval, waarbij

het gebruik van de hulpbronnen en het ontstaan van afval worden ontkoppeld van het niveau

van de economische groei en een verschuiving naar duurzamere productie- en consumptie-

patronen, gericht op significante rendementsverbetering van hulpbronnen.
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3. Het programma waarborgt dat de milieudoelstellingen, waarbij de te bereiken milieuresultaten

centraal moeten staan, verwezenlijkt worden met behulp van de meest doelmatige en passende

beschikbare middelen, in het licht van de in lid 1 vermelde beginselen en de in artikel 3 geschetste

strategische benaderingen. Er wordt terdege op toegezien dat de communautaire beleidsvorming op

milieugebied op een geïntegreerde wijze verloopt en alle beschikbare opties en instrumenten

worden ten volle overwogen, waarbij rekening wordt gehouden met regionale en lokale verschillen

alsmede ecologisch gevoelige gebieden, met de nadruk op:

- een uitvoerige dialoog met de belanghebbenden, ter versterking van het milieubewustzijn en

deelname van het publiek;

- een kosten-batenanalyse, waarbij er rekening mee wordt gehouden dat de milieukosten

moeten worden doorberekend;

- de beste beschikbare wetenschappelijke gegevens, en de verdere verbetering van de weten-

schappelijke kennis door middel van onderzoek en technologische ontwikkeling;

- gegevens en informatie over de toestand en ontwikkelingen op milieugebied.

4. Het programma bevordert de volledige integratie van eisen op het gebied van milieubescherming

in alle communautaire beleidsterreinen en maatregelen door de vaststelling van milieudoelstellingen

en waar nodig specifieke doelstellingen en tijdschema's, die op de betrokken beleidsgebieden in

aanmerking moeten worden genomen.

Voorts zouden de voorgestelde en getroffen maatregelen ten bate van het milieu moeten stroken met

de doelstellingen van de economische en de sociale dimensie van duurzame ontwikkeling, en

omgekeerd.



11076/1/01 REV 1 CS/md 12
DG I   NL

5. Het programma bevordert de goedkeuring van beleidsbesluiten en benaderingen die bijdragen tot

de verwezenlijking van duurzame ontwikkeling in de kandidaat-lidstaten op basis van de omzetting

en toepassing van het acquis. Het uitbreidingsproces moet de ecologische rijkdom van de kandidaat-

lidstaten zoals de rijkdom aan biodiversiteit ondersteunen en beschermen, en dient duurzame

productie-, consumptie- en bodemgebruikspatronen en milieuvriendelijke vervoersstructuren in

stand te houden en te versterken door middel van:

- integratie van milieubeschermingseisen in communautaire programma's, ook in programma's

die verband houden met infrastructuurontwikkeling;

- bevordering van de overdracht van schone technologieën naar de kandidaat-lidstaten;

- een uitvoerige dialoog en uitwisseling van ervaringen met de nationale en plaatselijke over-

heden in de kandidaat-lidstaten over duurzame ontwikkeling en de instandhouding van hun

ecologische rijkdom;

- samenwerking met de civiele maatschappij, op milieugebied werkzame niet-gouvernementele

organisaties (NGO's) en bedrijven in de kandidaat-lidstaten om hen te helpen het milieu-

bewustzijn en de betrokkenheid van het publiek te vergroten;

- het aanmoedigen van internationale financieringsinstellingen en de particuliere sector om de

toepassing en inachtneming van het milieuacquis in de kandidaat-lidstaten te steunen en

terdege aandacht te schenken aan de integratie van de milieuproblematiek in de activiteiten

van de economische sector.
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6. Het programma bevordert:

- de positieve en constructieve rol van de Europese Unie als leidende partner bij de bescher-

ming van het wereldwijde milieu en bij het nastreven van duurzame ontwikkeling;

- de ontwikkeling van een wereldwijd partnerschap voor milieu en duurzame ontwikkeling;

- de integratie van de milieuproblematiek en -doelstellingen in alle aspecten van de externe

betrekkingen van de Gemeenschap.

Artikel 3

Strategische benaderingen voor het realiseren van milieudoelstellingen

De in het programma beschreven doeleinden en doelstellingen zullen onder meer worden nage-

streefd met de volgende middelen:

1. Waar passend, ontwikkeling van nieuwe communautaire wetgeving en wijziging van de

bestaande wetgeving.
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2. Bevordering van een doeltreffender uitvoering en handhaving van de communautaire wet-

geving inzake het milieu, onverminderd het recht van de Commissie inbreukprocedures in te

leiden. Dit vereist:

- meer maatregelen om een betere inachtneming van de Gemeenschapsvoorschriften voor

milieubescherming af te dwingen en inbreuken op de milieuwetgeving aan te pakken;

- bevordering van betere normen voor goedkeuring, inspectie, monitoring en handhaving

door de lidstaten;

- meer systematische beoordeling van de toepassing van milieuwetgeving in de lidstaten;

- een verbeterde uitwisseling van informatie over de beste praktijken betreffende de uit-

voering, mede door middel van het Europees netwerk voor de toepassing van en het

toezicht op de milieuwetgeving (IMPEL) in het kader van zijn bevoegdheden.

3. Er zijn verdere inspanningen nodig voor de integratie van eisen op het gebied van milieu-
bescherming bij de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van communautaire beleidslijnen
en activiteiten op de verschillende beleidsgebieden. In verschillende sectoren zijn verdere
inspanningen noodzakelijk, waaronder het in overweging nemen van hun specifieke milieu-
doelstellingen, streefcijfers, tijdschema's en indicatoren. Hiervoor is het volgende vereist:

- er moet voor worden gezorgd dat de door de Raad op diverse beleidsgebieden opge-
stelde integratiestrategieën in concrete actie worden omgezet en dat zij bijdragen tot de
verwezenlijking van de milieudoelen en -doelstellingen van het programma;
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- voordat maatregelen op economisch en sociaal gebied worden aangenomen moet nage-
gaan worden, of zij bijdragen tot en stroken met de algemene en specifieke doelstel-
lingen en de tijdschema's van het programma;

- in de instellingen van de Gemeenschap moeten passende interne mechanismen worden
ingesteld, waarbij ten volle rekening gehouden wordt met de noodzaak de transparantie
en de toegang tot informatie te bevorderen, teneinde ervoor te zorgen dat milieu-
overwegingen in beleidsinitiatieven van de Commissie geheel tot hun recht komen;

- regelmatige monitoring van het proces van sectorale integratie aan de hand van rele-
vante indicatoren, waar mogelijk uitgewerkt volgens een gemeenschappelijke metho-
diek voor iedere sector, en rapportage over dat proces;

- verdere integratie van milieucriteria in communautaire financieringsprogramma's
zonder dat afbreuk wordt gedaan aan bestaande programma's;

- volledige en doeltreffende toepassing en uitvoering van milieu-effectbeoordeling en
strategische milieubeoordeling;

- met de doelstellingen van het programma moet rekening worden gehouden bij de toe-
komstige herzieningen, in het kader van de financiële vooruitzichten, van de commu-
nautaire financieringsinstrumenten.



11076/1/01 REV 1 CS/md 16
DG I   NL

4. Bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen door de feitelijke toepassing

van de in artikel 2 genoemde beginselen met het oog op de internalisering van zowel de nega-

tieve als de positieve effecten op het milieu met behulp van een combinatie van instrumenten,

waaronder marktinstrumenten en economische instrumenten. Daartoe is onder andere het

volgende vereist:

- stimulering van het veranderen van subsidieregelingen die aanzienlijke negatieve

milieueffecten hebben, en niet met duurzame ontwikkeling te verenigen zijn;

- analyse van milieuefficiëntie van verhandelbare milieuvergunningen als generiek

instrument en van handel in emissierechten om, indien haalbaar, het gebruik ervan te

bevorderen en te effectueren;

- bevordering van het gebruik van fiscale maatregelen, zoals milieugerelateerde

belastingen en stimulerende maatregelen;

- bevordering van de integratie van eisen op het gebied van milieubescherming bij

normalisatieactiviteiten.

5. Verbetering van samenwerking en partnerschap met bedrijven en hun vertegenwoordigende

lichamen en het hierbij betrekken van de sociale partners, consumenten en hun organisaties, al

naargelang het geval, ter verbetering van de prestaties op milieugebied van de bedrijven en

het nastreven van duurzame productiepatronen. Dit vereist:

- bevordering van een geïntegreerde productbeleidbenadering in het gehele programma

die ertoe zal leiden dat rekening wordt gehouden met milieueisen tijdens de gehele

levensduur van producten en bredere toepassing van milieuvriendelijke processen en

producten;
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- bevordering van een bredere toepassing van het communautaire milieubeheer- en milieu-

auditsysteem (EMAS) 1 en ontwikkeling van initiatieven om te bevorderen dat bedrijven

zorgvuldige en door onafhankelijke instellingen geverifieerde milieuverslagen of verslagen

over duurzame ontwikkeling publiceren;

- opstelling van een ondersteuningsprogramma voor naleving, met specifieke steun voor het

midden- en kleinbedrijf;

- stimulering van de invoering van bekroningssystemen voor bedrijven voor milieuprestaties;

- stimulering van productinnovatie ten behoeve van een groenere markt, mede door een

betere verspreiding van de resultaten van het LIFE-programma 2;

- bevordering van vrijwillige verbintenissen of overeenkomsten met het oog op het

verwezenlijken van duidelijke milieudoelstellingen, met regelingen voor het geval van niet-

nakoming.

6. Totstandbrenging van een situatie waarin individuele consumenten, ondernemingen en overheids-

instanties als koper beter zijn geïnformeerd over de gevolgen voor het milieu van processen en

producten met het oogmerk duurzame consumptiepatronen te bewerkstelligen. Dit vereist:

- bevordering van het invoeren van milieukeuren en andere vormen van milieu-informatie en

-etikettering die consumenten in staat stellen de milieuprestaties van producten van het-

zelfde type met elkaar te vergelijken;

- aanmoediging van het gebruik van betrouwbare informatie in verband met het milieu en

voorkoming van misleidende informatie;

                                                
1 Verordening (EG) nr. 761/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2001

inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en
milieuauditsysteem (EMAS) (PB L 114 van 24.4.2001, blz. 1).

2 Verordening (EG) nr. 1655/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juli 2000
betreffende het financieringsinstrument voor het milieu (LIFE) (PB L 192 van 28.7.2000,
blz. 1).
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- bevordering van een milieuvriendelijk beleid inzake overheidsaankopen, dat de mogelijk-

heid biedt milieu-eigenschappen en de eventuele integratie van de levenscyclus in het

milieu, met inbegrip van de productiefase, in de aankoopprocedures te betrekken, onder

inachtneming van de communautaire mededingingsregels en de interne markt, met richt-

snoeren inzake beste praktijken, en een aanvang maken met een evaluatie van milieu-

vriendelijk aankoopbeleid in Gemeenschapsinstellingen.

7. Ondersteuning van de integratie van milieuoverwegingen in de financiële sector. Dit vereist:

- overweging van een vrijwillig initiatief met de financiële sector, dat betrekking heeft op

richtsnoeren voor het opnemen van gegevens over milieukosten in financiële jaar-

verslagen van bedrijven, en uitwisseling van beste praktijken op beleidsgebied tussen

lidstaten;

- een beroep op de Europese Investeringsbank om de integratie van milieudoelstellingen

en -overwegingen in haar kredietverstrekkingsactiviteiten te versterken, in het bijzonder

om duurzame ontwikkeling in de kandidaat-lidstaten te ondersteunen;

- bevordering van de integratie van milieudoelstellingen en -overwegingen in de activi-

teiten van andere financiële instellingen, zoals de Europese Bank voor Wederopbouw en

Ontwikkeling.

8. Totstandbrenging van een communautair aansprakelijkheidsstelsel vereist onder meer:

- regelgeving inzake milieuaansprakelijkheid.
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9. Verbetering van de samenwerking en het partnerschap met consumentengroeperingen en

NGO's, en bevordering van een beter inzicht in en een grotere betrokkenheid bij milieu-

aangelegenheden onder Europese burgers vereist:

- het waarborgen van toegang tot informatie, inspraak en toegang tot de rechter door een

snelle bekrachtiging van het Verdrag van Aarhus 1door de Gemeenschap en de lidstaten;

- steun voor de verstrekking van toegankelijke informatie aan burgers over de toestand en

de trends op milieugebied ten opzichte van de trends op sociaal en economisch gebied

en in de volksgezondheid;

- algemene versterking van het milieubewustzijn;

- ontwikkeling van algemene regels en beginselen voor behoorlijk milieubestuur in

dialoogprocedures.

10. Stimulering en bevordering van doeltreffend en duurzaam gebruik en beheer van land en zee,

rekening houdend met milieuoverwegingen. Dit vereist het volgende, met volledige inacht-

neming van het subsidiariteitsbeginsel:

- bevordering van beste praktijken met betrekking tot duurzame planning op het gebied

van ruimtelijke ordening, waarbij rekening wordt gehouden met specifieke regionale

omstandigheden, met bijzondere nadruk op het geïntegreerde beheersprogramma voor

kustgebieden;

- bevordering van beste praktijken en ondersteuning van netwerken die de uitwisseling

bevorderen van ervaringen op het gebied van duurzame ontwikkeling onder meer met

betrekking tot stedelijke gebieden, de zee, de zeekust, bergachtige gebieden, wetlands

en andere gevoelige gebieden;

                                                
1 Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de

rechter inzake milieuaangelegenheden.
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- verdergaande toepassing van en meer middelen en ruimte voor milieumaatregelen in de

landbouw in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid;

- het aanmoedigen van het gebruik van regionale planning door de lidstaten als middel

voor het verbeteren van de milieubescherming voor de burgers en het bevorderen van de

uitwisseling van ervaringen met duurzame regionale ontwikkeling, vooral in stedelijke

en dicht bevolkte gebieden.

Artikel 4

Thematische strategieën

1. De in de artikelen 5 tot en met 8 bedoelde acties omvatten onder meer de ontwikkeling van

thematische strategieën en de evaluatie van bestaande strategieën voor prioritaire milieuproblemen

die een brede aanpak vereisen. In die strategieën moet zijn aangegeven welke voorstellen nodig zijn

om de doelstellingen van het programma te bereiken en volgens welke procedures zij worden aan-

genomen. Deze strategieën moeten in voorkomend geval de vorm van een besluit aannemen.

2. De thematische strategieën kunnen benaderingen omvatten die in artikel 3 en artikel 9 zijn

geschetst, alsmede relevante kwalitatieve en kwantitatieve milieudoelstellingen en tijdschema's aan

de hand waarvan de beoogde maatregelen kunnen worden gewogen en beoordeeld.

3. De thematische strategieën worden ontwikkeld en uitgevoerd in nauw overleg met de betrokken

partijen, zoals NGO's, bedrijfsleven, andere sociale partners en overheden, waarbij zo nodig wordt

gezorgd voor overleg met de kandidaat-lidstaten tijdens dit proces.
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4. De thematische strategieën zouden uiterlijk 5 jaar na de vaststelling van het programma klaar

moeten zijn om te worden uitgevoerd.

5. De Commissie brengt het Europees Parlement en de Raad op gezette tijden verslag uit over de

vooruitgang bij de ontwikkeling en uitvoering en over de doeltreffendheid van de strategieën.

Artikel 5

Doelstellingen en prioritaire actieterreinen voor de aanpak van de klimaatverandering

1. Het in artikel 2 beschreven doel zou moeten worden nagestreefd met de volgende doelstellingen:

- bekrachtiging en inwerkingtreding van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de

Verenigde Naties inzake klimaatverandering uiterlijk 2002 en nakoming van de daarin vast-

gelegde verplichting van een emissievermindering met 8% in 2008-12 ten opzichte van het

peil van 1990 voor de Europese Gemeenschap in haar geheel, in overeenstemming met de

verplichting die elke lidstaat in de Raadsconclusies van 16-17 juni 1998 is aangegaan;

- realisering van een aantoonbare vooruitgang bij de nakoming van de in het kader van het

Protocol van Kyoto aangegane verplichtingen in 2005;

- ervoor te zorgen dat de Gemeenschap zich in een geloofwaardige positie bevindt om te pleiten

voor een internationale overeenkomst over strengere reductiestreefcijfers voor de tweede

verplichtingenperiode waarin het Protocol van Kyoto voorziet. In deze overeenkomst zou

gestreefd moeten worden naar een significante vermindering van de emissies en rekening

gehouden dient te worden met de noodzaak te komen tot een rechtvaardige wereldwijde

verdeling van de broeikasgasemissies.
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2. Deze doelstellingen worden onder meer nagestreefd door middel van de volgende prioritaire

acties.

i) Uitvoering van de internationale klimaatafspraken, waaronder het Protocol van Kyoto, door

middel van:

a) bestudering van de resultaten van het Europees programma inzake klimaatverandering

(ECCP) en, waar nodig, aanneming van daarop gebaseerde doeltreffende gemeenschap-

pelijke en gecoördineerde beleidslijnen en maatregelen voor de verschillende sectoren,

als aanvulling op binnenlandse acties in de lidstaten;

b) streven naar de totstandbrenging van een communautair kader voor de ontwikkeling van

een doeltreffend CO2-emissiehandelsysteem met eventuele uitbreiding tot andere broei-

kasgassen;

c) verbetering van de monitoring van broeikasgassen en van de vorderingen met het

nakomen van de verbintenissen die de lidstaten zijn aangegaan in het interne akkoord

over de lastenverdeling;

ii) beperking van de broeikasgasemissies in de energiesector:

a) zo spoedig mogelijk een inventarisatie en evaluatie te maken van subsidies die een

efficiënt en duurzaam energiegebruik in de weg staan om te komen tot een geleidelijke

afschaffing daarvan;

b) bevordering van hernieuwbare, koolstofarmere fossiele brandstoffen voor de energie-

opwekking;

c) aanmoediging van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, mede door middel

van stimuleringsmaatregelen, ook op plaatselijk niveau, met als indicatief streefdoel

12% van het totale energiegebruik in 2010;
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d) invoering van stimulerende maatregelen om warmtekrachtkoppeling in hogere mate toe

te passen en uitvoering van maatregelen om het totale aandeel van warmtekracht-

koppeling in de Gemeenschap in haar geheel te verdubbelen tot 18% van de totale

elektriciteitsopwekking;

e) voorkoming en beperking van methaanemissies bij de productie en distributie van

energie;

f) bevordering van energie-efficiëntie;

iii) beperking van de broeikasgasemissies in de vervoerssector:

a) vaststelling en uitvoering van specifieke maatregelen ter beperking van broeikasgas-

emissies van de luchtvaart, indien daarover in 2002 binnen de Internationale Burger-

luchtvaartorganisatie (ICAO) nog geen overeenstemming is bereikt;

b) vaststelling en uitvoering van specifieke maatregelen ter beperking van broeikasgas-

emissies van zeescheepvaart, indien hierover in 2003 binnen de Internationale

Maritieme Organisatie nog geen overeenstemming is bereikt;

c) aanmoediging van de omschakeling naar efficiëntere en schonere vervoersvormen, met

inbegrip van betere organisatie en logistiek;

d) vaststelling en uitvoering van specifieke maatregelen om broeikasgasemissies van

motorvoertuigen, met inbegrip van N2O, te beperken;
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e) bevordering van de ontwikkeling en het gebruik van alternatieve brandstoffen, met de

bedoeling het aandeel hiervan wezenlijk en gestadig op te voeren, alsmede van voer-

tuigen met een laag brandstofverbruik;

f) bevordering van maatregelen om alle milieukosten in de prijs van het vervoer tot uit-

drukking te laten komen;

g) loskoppeling van economische groei en vraag naar vervoer om de milieueffecten te

verminderen;

iv) beperking van de broeikasgasemissies in de industriële productie:

a) bevordering van milieuefficiënte praktijken en technieken in de industrie;

b) ontwikkeling van middelen om het midden- en kleinbedrijf (MKB) te helpen zich aan te

passen, te innoveren en de prestaties te verbeteren;

c) aanmoediging van de ontwikkeling van milieuvriendelijkere en technisch haalbare

alternatieven met als doel vermindering van de emissies, beëindiging van de productie

waar nodig en uitvoerbaar, en vermindering van het gebruik van industriële

gefluoreerde gassen als HFK's (fluorkoolwaterstoffen), PFK's (perfluorkoolwater-

stoffen) en SF6 (zwavel-hexafluoride);

v) beperking van de broeikasgasemissies in andere sectoren:

a) bevordering van energie-efficiëntie, vooral met betrekking tot verwarming, koeling en

warm leidingwater, bij het ontwerpen van gebouwen;
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b) in het gemeenschappelijk landbouwbeleid en in de afvalbeheersstrategie van de

Gemeenschap rekening houden met de noodzaak de emissie van broeikasgassen te

beperken, naast andere milieuoverwegingen;

vi) het gebruik van andere passende instrumenten zoals:

a) bevordering van het toepassen van fiscale maatregelen, met inbegrip van een tijdig,

geschikt communautair kader voor energiebelasting om het overschakelen op een

efficiënter energiegebruik, schonere energie en schoner vervoer alsmede technologische

innovatie te stimuleren;

b) bevordering van de totstandkoming van milieuconvenanten met industriële sectoren op

het gebied van beperking van de broeikasgasemissies;

c) erop toezien dat klimaatverandering als een hoofdthema geldt van zowel het commu-

nautaire beleid op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling als bij de

nationale onderzoeksprogramma's.

3. Naast het tegengaan van de klimaatverandering dient de Gemeenschap maatregelen voor te

bereiden die gericht zijn op aanpassing aan klimaatverandering, door middel van:

- evaluatie van het communautaire beleid, in het bijzonder voor zover relevant voor klimaat-

verandering, zodat bij investeringsbeslissingen op passende wijze rekening wordt gehouden

met de aanpassing aan klimaatverandering;

- aanmoediging van regionale klimaatmodellering en evaluaties ter voorbereiding van regionale

aanpassingsmaatregelen zoals waterbeheer, behoud van de biodiversiteit, het voorkomen van

woestijnvorming en overstromingen en ter ondersteuning van de bewustmaking van burgers

en bedrijven.
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4. Er dient op te worden toegezien dat bij de uitbreiding van de Gemeenschap rekening gehouden

wordt met de klimaatproblematiek. Dit vergt onder meer de volgende maatregelen ten behoeve van

de kandidaat-lidstaten:

- ondersteuning van capaciteitsvergroting voor de toepassing van binnenlandse maatregelen in

het kader van de Kyoto-mechanismen en verbeterde rapportage en monitoring van emissies;

- ondersteuning van een duurzamere vervoers- en energiesector;

- het zorgen voor verdere versterking van de samenwerking met de kandidaat-lidstaten met

betrekking tot klimaatverandering.

5. De bestrijding van de klimaatverandering zal een geïntegreerd deel zijn van het externe beleid

van de Europese Unie en een van de prioriteiten vormen in het communautaire beleid voor duur-

zame ontwikkeling. Dit vergt gezamenlijke en gecoördineerde inspanningen van de Gemeenschap

en haar lidstaten met het oog op:

- capaciteitsvergroting om ontwikkelingslanden en landen met een overgangseconomie bij te

staan, bijvoorbeeld door het aanmoedigen van projecten in samenhang met het mechanisme

voor schone ontwikkeling (Clean Development Mechanism (CDM)) van het Protocol van

Kyoto en gezamenlijke uitvoering (Joint Implementation (JI));

- het voldoen aan de geconstateerde behoeften aan overdracht van technologie;

- steun bij het probleem van aanpassing aan de klimaatverandering in de betrokken landen.
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Artikel 6

Doelstellingen en prioritaire actieterreinen inzake natuur en biodiversiteit

1. Het in artikel 2 beschreven doel zou moeten worden nagestreefd met de volgende doelstellingen:

- beëindiging van de aantasting van de biodiversiteit, met de bedoeling deze doelstelling uiter-

lijk in 2010 te verwezenlijken, waaronder het voorkomen en tegengaan van de effecten van

agressieve exoten en genotypen;

- bescherming van de natuur en de biodiversiteit tegen schadelijke verontreiniging en passend

herstel;

- behoud, passend herstel en duurzaam gebruik van het mariene milieu, de kusten en de

wetlands;

- behoud en passend herstel van gebieden met belangrijke landschapswaarden, met inbegrip

van teeltgebieden en gevoelige gebieden;

- behoud van soorten en habitats, met bijzondere aandacht voor de voorkoming van habitat-

verbrokkeling;

- bevordering van een duurzaam gebruik van de bodem, met bijzondere aandacht voor voor-

koming van erosie, verslechtering, verontreiniging en woestijnvorming.

2. Deze doelstellingen worden nagestreefd door middel van de volgende prioritaire acties, met

inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, op basis van de bestaande mondiale en regionale

verdragen en strategieën en volledige toepassing van de betrokken communautaire besluiten. De

ecosysteembenadering, zoals neergelegd in het Verdrag inzake biologische diversiteit 1, moet waar

nodig steeds worden gevolgd. Hiervoor is vereist:

                                                
1 PB L 309 van 13.12.1993, blz. 1.
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a) wat betreft biodiversiteit:

- het zorgen voor de uitvoering van, en het bevorderen van het toezicht op en de evaluatie

van de communautaire biodiversiteitsstrategie en de betrokken actieplannen, onder meer

door middel van een programma voor het verzamelen van gegevens en informatie,

ontwikkeling van geschikte indicatoren, alsmede bevordering van het gebruik van de

beste beschikbare technieken en de beste milieupraktijken;

- bevordering van onderzoek naar biodiversiteit, genetische hulpbronnen, ecosystemen en

wisselwerkingen met menselijke activiteiten;

- ontwikkeling van maatregelen om duurzaam gebruik, duurzame productie en duurzame

investeringen met betrekking tot biodiversiteit te stimuleren;

- stimulering van coherente beoordeling, verder onderzoek en samenwerking bij

bedreigde soorten;

- wereldwijde bevordering van een eerlijke en billijke verdeling van de voordelen van het

gebruik van genetische hulpbronnen om uitvoering te geven aan artikel 15 van het

Verdrag inzake biologische diversiteit betreffende toegang tot genetische hulpbronnen

uit derde landen;

- ontwikkeling van maatregelen die gericht zijn op het voorkomen en beheersen van

agressieve exoten, waaronder uitheemse genotypen;

- vorming van het Natura 2000-netwerk en uitvoering van de noodzakelijke technische en

financiële instrumenten en maatregelen die vereist zijn voor de volledige concretisering

daarvan en voor de bescherming, buiten de Natura 2000-gebieden, van soorten die

onder de habitat- en de vogelrichtlijn beschermd zijn;
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- bevordering van de uitbreiding van het Natura 2000-netwerk tot de kandidaat-lidstaten;

b) wat betreft ongelukken en rampen:

- bevordering van communautaire coördinatie bij door de lidstaten te nemen maatregelen

met betrekking tot ongevallen en natuurrampen, bijvoorbeeld door instelling van een

netwerk voor de uitwisseling van praktijken en instrumenten op het gebied van voor-

koming;

- ontwikkeling van verdere maatregelen ter voorkoming van het gevaar voor zware onge-

vallen, met bijzondere aandacht voor de gevaren van pijplijnen, mijnbouw, vervoer over

zee van gevaarlijke stoffen, alsmede ontwikkeling van maatregelen op het gebied van

mijnbouwafval;

c) een thematische strategie voor de bodembescherming, waarin aandacht wordt geschonken aan

de voorkoming van onder meer verontreiniging, erosie, woestijnvorming, bodemdegradatie,

ruimtebeslag en hydrogeologische risico's en rekening wordt gehouden met de regionale

diversiteit, met inbegrip van de specifieke kenmerken van bergachtige en aride gebieden;

d) bevordering van het duurzame beheer van winningsindustrieën met het oog op de verminde-

ring van de milieu-effecten daarvan;

e) bevordering van de integratie van behoud en herstel van de landschapswaarden in andere

beleidsterreinen, waaronder toerisme, rekening houdend met de toepasselijke internationale

instrumenten;
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f) bevordering van de integratie van biodiversiteitsoverwegingen in het landbouwbeleid en

stimulering van duurzame plattelandsontwikkeling en een multifunctionele en duurzame

landbouw door:

- stimulering van een volledig gebruik van de huidige mogelijkheden van het gemeen-

schappelijk landbouwbeleid en andere beleidsmaatregelen;

- stimulering van een meer milieuverantwoorde landbouw, met waar wenselijk extensieve

productiemethoden, geïntegreerde landbouwpraktijken, biologische landbouw en agro-

biodiversiteit, in toekomstige herzieningen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid,

waarbij rekening wordt gehouden met de noodzaak van een evenwichtige benadering

van de multifunctionele rol van plattelandsgemeenschappen;

g) bevordering van duurzaam gebruik van de zee en behoud van mariene ecosystemen, met

inbegrip van zeebodems, estuaria en kustgebieden, met bijzondere aandacht voor gebieden

met een hoge biodiversiteitswaarde, door middel van:

- bevordering van een betere integratie van milieuoverwegingen in het gemeenschap-

pelijk visserijbeleid, waarvoor de evaluatie van dit beleid in 2002 een goede gelegen-

heid is;

- een thematische strategie voor bescherming en behoud van het mariene milieu, waarbij

onder meer rekening wordt gehouden met de voorwaarden en de uitvoerings-

verplichtingen van zeeverdragen, en de noodzaak de emissies en effecten van zee-

vervoer en andere activiteiten op zee en op het land te verminderen;

- bevordering van een geïntegreerd beheer van de kustzones;
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- verdere bevordering van de bescherming van mariene gebieden, in het bijzonder met het

Natura 2000-netwerk en andere bruikbare middelen van de Gemeenschap;

h) uitvoering en verdere ontwikkeling van strategieën en maatregelen voor bossen in overeen-

stemming met de bossenstrategie voor de Europese Unie, met inachtneming van het

subsidiariteitsbeginsel en biodiversiteitsoverwegingen, met daarin de volgende elementen:

- verbetering van de bestaande communautaire maatregelen ter bescherming van de

bossen en uitvoering van duurzaam bosbeheer, onder andere door middel van nationale

bosprogramma's, in samenhang met plannen voor plattelandsontwikkeling, met meer

nadruk op de monitoring van de diverse functies van bossen in overeenstemming met de

aanbevelingen die zijn gedaan door de ministeriële conferentie over de bescherming van

de bossen in Europa en het Bossenforum van de Verenigde Naties, het Biodiversiteits-

verdrag en andere fora;

- stimulering van een doeltreffende coördinatie van alle beleidssectoren die bij de bos-

bouw betrokken zijn, met inbegrip van de particuliere sector, en coördinatie van alle

belanghebbende partijen die bij bosbouwvraagstukken betrokken zijn;

- stimulering van een stijging van het marktaandeel van hout dat op een duurzame manier

is geproduceerd, onder meer door aanmoediging van certificatie voor duurzaam bos-

beheer en van etikettering van daarmee samenhangende producten;

- continuering van de actieve deelname van de Gemeenschap en de lidstaten in de uit-

voering van de mondiale en regionale resoluties en in discussies en onderhandelingen

over kwesties die verband houden met bossen;
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- bestudering van de mogelijkheden om actieve maatregelen te nemen ter voorkoming en

bestrijding van de handel in illegaal gekapt hout;

- bevordering van het in overweging nemen van klimaatveranderingseffecten in de bos-

bouw;

i) wat betreft genetisch gemodificeerde organismen (GGO's):

- ontwikkeling van de bepalingen en methoden voor de risicobeoordeling, identificatie,

etikettering en traceerbaarheid van GGO's om effectieve monitoring van en toezicht op

gezondheids- en milieu-effecten mogelijk te maken;

- streven naar snelle bekrachtiging en uitvoering van het Protocol van Cartagena inzake

bioveiligheid en ondersteuning van de totstandbrenging van een regelgevingskader in

derde landen, waar nodig, met technische en financiële bijstand.

Artikel 7

Doelstellingen en prioritaire actieterreinen inzake milieu en gezondheid en levenskwaliteit

1. Het in artikel 2 beschreven doel zou moeten worden nagestreefd met de volgende doelstellingen,
de toepasselijke normen, richtsnoeren en programma's van de Wereldgezondheidsorganisatie
(WHO) in aanmerking genomen:

- verwerving van een beter inzicht in de bedreigingen voor het milieu en de gezondheid van de
mens, teneinde maatregelen ter voorkoming en vermindering van die bedreigingen te kunnen
nemen;
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- bijdragen aan een betere levenskwaliteit door middel van een geïntegreerde aanpak die voor-
namelijk op stedelijke gebieden is gericht;

- ernaar streven te bewerkstelligen dat binnen één generatie (2020) chemische stoffen alleen
worden geproduceerd en gebruikt op een manier die geen significante negatieve effecten op
de gezondheid en het milieu hebben, vanuit de erkenning dat de huidige lacunes in de kennis
over eigenschappen, gebruik en verwijdering van chemische stoffen en blootstelling daaraan
moet worden weggewerkt;

- chemische stoffen die gevaarlijk zijn zouden moeten worden vervangen door veiliger
chemische stoffen of door veiliger alternatieve technologieën die geen gebruik van chemische
stoffen vereisen, teneinde de risico's voor mens en milieu te beperken;

- vermindering van de effecten van pesticiden op de menselijke gezondheid en het milieu en
meer in het algemeen totstandbrenging van een duurzamer gebruik van pesticiden en een
significante algemene vermindering van de risico's en van het gebruik van pesticiden die
strookt met de noodzakelijke gewasbescherming. Thans gebruikte pesticiden die persistent of
bio-accumulerend of giftig zijn of andere tot bezorgdheid aanleiding gevende eigenschappen
hebben, zouden waar mogelijk moeten worden vervangen door minder gevaarlijke;

- het bereiken van kwaliteitsniveaus voor grondwater en oppervlaktewater die niet leiden tot
significante effecten en risico's voor de menselijke gezondheid en het milieu en het waar-
borgen dat de winningshoeveelheden uit de watervoorraden op lange termijn duurzaam zijn;

- het bereiken van luchtkwaliteitsniveaus die geen significante negatieve effecten en risico's
voor de menselijke gezondheid en het milieu tot gevolg hebben;
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- aanzienlijke vermindering van het aantal mensen dat regelmatig en langdurig is blootgesteld
aan een gemiddeld geluidshinderniveau, met name afkomstig van het verkeer, dat volgens
wetenschappelijke studies schadelijke gevolgen heeft voor de volksgezondheid, en
voorbereiding van de volgende fase in de werkzaamheden met de lawaairichtlijn.

2. Deze doelstellingen worden nagestreefd door middel van de volgende prioritaire acties:

a) versterking van communautaire onderzoekprogramma's en wetenschappelijke kennis, en

bevordering van de internationale coördinatie van nationale onderzoekprogramma's, ter

ondersteuning voor het bereiken van de doelstellingen inzake gezondheid en milieu, en in het

bijzonder:

- bepaling van en aanbevelingen voor de prioritaire gebieden voor onderzoek en actie,

waaronder de potentiële risico's voor de gezondheid van bronnen van elektro-

magnetische straling met bijzondere aandacht voor de ontwikkeling en validatie van

alternatieve methoden voor dierproeven, met name op het gebied van de chemische

veiligheid;

- definiëring en ontwikkeling van indicatoren van gezondheid en milieu;

- herbestudering, ontwikkeling en bijstelling van de huidige normen en grenswaarden op

gezondheidsgebied, waar nodig ook aangaande de effecten op potentieel kwetsbare

groepen, bijvoorbeeld kinderen of ouderen en de synergieën en de wederzijdse effecten

van diverse verontreinigende stoffen;

- evaluatie van tendensen en totstandbrenging van een systeem van vroegtijdige waar-

schuwing voor nieuwe of opkomende problemen.



11076/1/01 REV 1 CS/md 35
DG I   NL

b) wat betreft chemische stoffen:

- de verantwoordelijkheid voor het genereren van kennis omtrent alle chemische stoffen

(zorgplicht) en voor de risicobeoordeling van het gebruik, ook in producten, en de

terugwinning en verwijdering ervan, bij de fabrikanten, de importeurs en de verdere

gebruikers in de productketen leggen;

- ontwikkeling van een samenhangend systeem, op basis van een gedifferentieerde aan-

pak, dat niet van toepassing is op chemische stoffen die in zeer geringe hoeveelheden

worden gebruikt, voor het testen, de risicobeoordeling en de risicobeheersing van

nieuwe en bestaande stoffen, met testprocedures die de noodzaak van dierproeven tot

een minimum beperken en alternatieve testmethoden ontwikkelen;

- ervoor zorgen dat voor tot bezorgdheid aanleiding gevende chemische stoffen versnelde

risicobeheersingsprocedures worden toegepast en dat tot ernstige bezorgdheid aan-

leiding gevende stoffen, met inbegrip van kankerverwekkende, mutagene of voor de

voortplanting giftige stoffen en stoffen met kenmerken van persistente organische

verontreiniging (POP) alleen in gerechtvaardigde, welbepaalde gevallen worden

gebruikt, nadat daarvoor een vergunning is verleend;

- ervoor zorgen dat de resultaten van risicobeoordeling van chemische stoffen op alle

gebieden van de communautaire wetgeving waarbij chemische stoffen worden geregu-

leerd, volledig in aanmerking worden genomen, en dat dubbel werk wordt voorkomen;

- criteria vaststellen om stoffen die persistent en bioaccumulerend en giftig zijn, en

stoffen die zeer persistent en zeer bioaccumulerend zijn, aan te merken als tot ernstige

bezorgdheid aanleiding gevende stoffen en de toevoeging overwegen van bekende

hormoonontregelaars, wanneer erkende testmethoden en criteria overeengekomen zijn;
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- ervoor zorgen dat de voornaamste maatregelen die nodig zijn met het oog op de

genoemde doelstellingen snel worden uitgewerkt zodat zij voor de toetsing halverwege

van kracht kunnen worden;

- zorg dragen voor openbaarheid van de niet-vertrouwelijke informatie in het Gemeen-

schapsregister van chemicaliën (REACH-register);

c) wat betreft pesticiden:

- volledige uitvoering en toetsing van de doelmatigheid van het geldende regelgevings-

kader 1 om bij wijziging een hoog beschermingsniveau te bieden. Deze herziening kan,

in voorkomend geval, een vergelijkende beoordeling en de ontwikkeling van commu-

nautaire vergunningsprocedures voor het op de markt brengen omvatten;

- een thematische strategie inzake het duurzame gebruik van gewasbeschermings-

middelen, gericht op:

i) beperking tot een minimum van de gevaren en de risico's voor de gezondheid en

het milieu van het gebruik van pesticiden;

ii) verbeterde controles op het gebruik en de distributie van pesticiden;

iii) vermindering van de gehalten aan schadelijke werkzame stoffen, onder meer door

vervanging van de gevaarlijkste stoffen door veiliger, met inbegrip van niet-

chemische, alternatieven;

                                                
1 Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van

gewasbeschermingsmiddelen (PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1). Richtlijn laatstelijk gewijzigd
bij Richtlijn  2001/49/EG van de Commissie (PB L 176 van 29.6.2001, blz. 61).
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iv) stimulering van de toepassing van teelten waarbij weinig of geen pesticiden

gebruikt worden, onder meer door bewustmaking van de gebruikers, bevordering

van het gebruik van codes van goede praktijken en bevordering van overweging

van de eventuele toepassing van financiële instrumenten;

v) een transparant systeem voor rapportage en monitoring van de gemaakte vorde-

ringen bij de verwezenlijking van de doelstellingen van de strategie, met inbegrip

van de ontwikkeling van passende indicatoren;

d) wat betreft chemische stoffen en pesticiden

- streven naar snelle bekrachtiging van het Verdrag van Rotterdam inzake de procedure

met betrekking tot voorafgaande geïnformeerde toestemming (PIC) ten aanzien van

bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel en van

het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische stoffen;

- wijziging van Verordening (EEG) nr. 2455/92 1 betreffende de in- en uitvoer van

bepaalde gevaarlijke chemische stoffen teneinde die in overeenstemming te brengen met

het Verdrag van Rotterdam, verbetering van de procedurele regelingen ervan en verbe-

tering van de informatieverstrekking aan ontwikkelingslanden;

- ondersteuning van de verbetering van het beheer van chemische stoffen en pesticiden in

ontwikkelingslanden en kandidaat-lidstaten, waaronder het verwijderen van voorraden

van in onbruik geraakte pesticiden, onder meer door projecten voor die verwijdering te

ondersteunen;

- bijdragen tot de internationale inspanningen voor het uitstippelen van een strategische

aanpak van het internationale beheer van chemische stoffen;

                                                
1 PB L 251 van 29.8.1992, blz. 13. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)

nr. 2247/98 (PB L 282 van de Commissie van 20.10.1998, blz. 12).
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e) wat betreft het duurzame gebruik en de hoge kwaliteit van water:

- zorg dragen voor een hoog niveau van bescherming van oppervlaktewater en grond-

water, voorkoming van verontreiniging en bevordering van duurzaam watergebruik;

- toewerken naar volledige uitvoering van de kaderrichtlijn water, streven naar een goede

ecologische, chemische en kwantitatieve watertoestand en een samenhangend en duur-

zaam waterbeheer;

- ontwikkeling van maatregelen, gericht op stopzetting van lozingen, emissies en

verliezen van prioritaire gevaarlijke stoffen, overeenkomstig de bepalingen van de

kaderrichtlijn waterbeleid;

- zorg dragen voor een hoog niveau van bescherming van zwemwater, waaronder de

herziening van de zwemwaterrichtlijn 1;

- zorg dragen voor integratie van de ideeën en de benadering van de kaderrichtlijn water 2

en van andere waterbeschermingsrichtlijnen op andere communautaire beleidsterreinen;

f) wat betreft luchtkwaliteit zou de ontwikkeling en uitvoering van de maatregelen van artikel 4

betreffende de sectoren vervoer, industrie en energie verenigbaar moeten zijn met en moeten

bijdragen tot de verbetering van de luchtkwaliteit.  Geplande maatregelen zijn verder:

- verbetering van de bewaking en beoordeling van de luchtkwaliteit, met inbegrip van de

depositie van verontreinigende stoffen, en de informatieverstrekking aan het publiek,

waaronder de ontwikkeling en het gebruik van indicatoren;

                                                
1 Richtlijn 76/160/EEG van de Raad van 8 december 1975 betreffende de kwaliteit van het

zwemwater (PB L 31 van 5.2.1976, blz. 1), Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de Akte van
Toetreding van 1994; Richtlijn 91/692/EEG van de Raad (PB L 377 van 31.12.1991, blz. 48).

2 Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 (PB L 327
van 22.12.2000, blz. 1).
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- een thematische strategie ter versterking van een samenhangend en geïntegreerd beleid

op het gebied van luchtverontreiniging om prioriteiten voor verdere maatregelen vast te

stellen, evaluatie en waar nodig bijstelling van luchtkwaliteitsnormen en nationale

emissieplafonds, gericht op de verwezenlijking van de langetermijndoelstelling om de

kritische belasting en niveaus niet te overschrijden, en ontwikkeling van betere

systemen voor het verzamelen van informatie, het opstellen van modellen en het

opmaken van prognoses;

- aanneming van passende maatregelen betreffende ozon op leefniveau en deeltjes;

- onderzoek naar de luchtkwaliteit binnen een gebouw en de invloed ervan op de gezond-

heid, met waar nodig aanbevelingen voor toekomstige maatregelen;

- vervulling van een leidende rol in de onderhandelingen en de uitvoering van het

Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken;

- vervulling van een leidende rol in de onderhandelingen over en versterking van de

betrekkingen en wisselwerking met internationale processen die bijdragen tot schone

lucht in Europa;

- verdere ontwikkeling van specifieke communautaire instrumenten voor de vermindering

van emissies van relevante broncategorieën;

g) wat betreft lawaai:

- aanvulling en verdere verbetering van maatregelen, met inbegrip van passende type-

goedkeuringsprocedures, inzake geluidsemissies van diensten en producten, in het bij-

zonder motorvoertuigen, met inbegrip van maatregelen ter beperking van het geluid van

de wisselwerking tussen banden en wegoppervlak voorzover dat de verkeersveiligheid

niet in gevaar brengt, van spoorwegvoertuigen, vliegtuigen en stationaire machines;
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- ontwikkeling en uitvoering van instrumenten om het verkeerslawaai waar nodig te

temperen, bijvoorbeeld door middel van vermindering van de vraag naar vervoer, over-

schakeling naar minder lawaaiige vormen van vervoer en bevordering van technische

maatregelen en van een duurzame vervoersplanning;

h) wat betreft het stedelijk milieu:

- een thematische strategie die een geïntegreerde aanpak op alle communautaire beleids-

terreinen bevordert, waarbij rekening wordt gehouden met de vorderingen bij de toe-

passing van het bestaande samenwerkingskader 1, dat waar nodig herzien wordt, en

gericht is op:

- de bevordering van de Lokale Agenda 21;

- de beperking van de koppeling tussen economische groei en de vraag naar

reizigersvervoer;

- de noodzaak van een groter aandeel in het verkeer van openbaar vervoer, spoor-

wegvervoer, vervoer over de binnenwateren, en verplaatsing te voet en per fiets;

- de noodzaak het gebruik van voertuigen met een lage emissie in het openbaar

vervoer te bevorderen;

- overweging van indicatoren voor het stedelijk milieu.

                                                
1 Besluit nr. 1411/2001/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 27 juni 2001

(PB L 191 van 13.7.2001, blz. 1) (zie doc. PE-CONS 3608/1/01 REV 1).
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Artikel 8

Doelstellingen en prioritaire actieterreinen inzake duurzaam gebruik

en beheer van hulpbronnen en afval

1. Het in artikel 2 beschreven doel zou moeten worden nagestreefd met de volgende doelstellingen:

- ernaar streven te waarborgen dat het gebruik van hulpbronnen en de daaraan gekoppelde

effecten de draagkracht van het milieu niet te boven gaan en de koppeling tussen economische

groei en het gebruik van hulpbronnen verbreken. In verband hiermee wordt eraan herinnerd

dat er voor de Gemeenschap een indicatief streefcijfer van 22% elektriciteitsproductie uit

hernieuwbare energiebronnen is vastgesteld voor 2010 met het oog op een drastische verbete-

ring van het rendement van hulpbronnen en energie;

- realisering van een significante algehele vermindering van de hoeveelheden afval door

initiatieven voor afvalpreventie, een hoger rendement van de hulpbronnen en een ver-

schuiving naar duurzamere productie- en consumptiepatronen;

- een significante vermindering van de hoeveelheid afval die wordt verwijderd en van de

geproduceerde hoeveelheden gevaarlijke afvalstoffen, waarbij een verhoging van de emissie

naar lucht, water en bodem wordt voorkomen;

- bevordering van hergebruik, en voor afval dat nog ontstaat zou het gevaarlijke karakter ervan

beperkt moeten worden en zou het afval zo weinig mogelijk risico's met zich mee moeten

brengen; nuttige toepassing, en vooral recycling, verdient de voorkeur; de hoeveelheid te

verwijderen afval moet tot een minimum beperkt blijven en dat afval moet op veilige wijze

worden verwijderd; afval dat voor verwijdering bestemd is, moet zo dicht mogelijk bij de

plaats van ontstaan worden verwerkt, voorzover dit niet leidt tot een afname van de efficiëntie

van afvalverwerking.
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2. Deze doelstellingen moeten worden nagestreefd met inachtneming van het geïntegreerde

productbeleid en de relevante communautaire strategie voor het afvalbeheer 1 door middel van het

volgende prioritaire actieterrein:

i) ontwikkeling van een thematische strategie voor het duurzame gebruik en beheer van hulp-

bronnen, die onder meer het volgende omvat:

a) een schatting van de materialen- en afvalstoffenstromen in de Gemeenschap, met

inbegrip van invoer en uitvoer, bijvoorbeeld door gebruik te maken van materiaal-

stroomanalyse;

b) een beoordeling van de doeltreffendheid van de beleidsmaatregelen en het effect van

subsidies in verband met natuurlijke rijkdommen en afval;

c) de vaststelling van doelstellingen en streefcijfers voor een efficiënt gebruik van de

hulpbronnen en de beperking van het gebruik ervan, waarbij ontkoppeling plaatsvindt

tussen economische groei en negatieve milieueffecten;

d) het bevorderen van winnings- en productiemethoden en -technieken waarmee milieu-

efficiëntie en het duurzame gebruik van grondstoffen, energie, water en andere hulp-

bronnen gestimuleerd wordt;

e) de ontwikkeling en toepassing van een brede scala van instrumenten, waaronder onder-

zoek, overdracht van technologie, marktinstrumenten en economische instrumenten,

beste-praktijkprogramma's en indicatoren voor een efficiënt gebruik van de hulp-

bronnen;

                                                
1 Resolutie van de Raad van 24 februari 1997 betreffende een communautaire strategie voor het

afvalbeheer (PB C 76 van 11.3.1997, blz. 1).
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ii) ontwikkeling en toepassing van maatregelen inzake afvalpreventie en -beheer, onder andere

door middel van

a) de opstelling van een reeks kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen voor al

het afval dat van belang is, die op Gemeenschapsniveau uiterlijk 2010 moeten worden

bereikt. De Commissie wordt verzocht uiterlijk 2002 een voorstel voor die streefcijfers

te doen;

b) het bevorderen van het ontwikkelen van ecologisch verantwoorde en duurzame

producten;

c) het bewust maken van het publiek van zijn potentiële bijdrage aan de vermindering van

de hoeveelheden afval;

d) het formuleren van operationele maatregelen om de afvalpreventie te stimuleren, b.v.

door stimulering van hergebruik en nuttige toepassing, de geleidelijke afschaffing van

bepaalde stoffen en materialen door productgebonden maatregelen;

e) de ontwikkeling van nieuwe indicatoren op het gebied van afvalbeheer;

iii) ontwikkeling van een thematische strategie inzake afvalrecycling, met inbegrip van onder

meer:

a) maatregelen, gericht op scheiding aan de bron, inzameling en recycling van prioritaire

afvalstromen;

b) nadere uitwerking van de verantwoordelijkheid van de producent;

c) ontwikkeling en overdracht van milieuverantwoorde technieken voor de recycling,

bewerking en verwerking van afval;
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iv) het uitwerken of herzien van wetgeving betreffende afval, met inbegrip van onder meer bouw-

en sloopafval, zuiveringsslib 1, biologisch afbreekbaar afval, verpakkingen 2, batterijen 3 en

vervoer van afvalstoffen 4, het duidelijk onderscheiden van wat afval en wat geen afval is en

het ontwikkelen van passende criteria voor de verdere uitwerking van de bijlagen IIA en IIB

van de kaderrichtlijn betreffende afvalstoffen 5.

Artikel 9

Doelstellingen en prioritaire actieterreinen inzake internationale milieuproblemen

1. Het in artikel 2 in het licht van de internationale problematiek beschreven doel en de inter-

nationale dimensie van de vier prioritaire milieuactieterreinen van het programma houden in dat de

volgende doelstellingen moeten worden nagestreefd:

- het nastreven op internationaal niveau van een ambitieus milieubeleid, met bijzondere aan-

dacht voor de draagkracht van het wereldmilieu;

- de verdere bevordering van duurzame consumptie- en productiepatronen op internationaal

niveau;

                                                
1 Richtlijn 86/278/EEG van de Raad van 12 juni 1986 betreffende de bescherming van het

milieu, in het bijzonder de bodem, bij het gebruik van zuiveringsslib in de landbouw,
PB L 181 van 4.7.1986, blz. 6-12. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij de toetredingsakte van
1995.

2 Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994
betreffende verpakking en verpakkingsafval, PB L 365 van 31.12.1994, blz. 10. Richtlijn
laatstelijk gewijzigd bij Besluit 1999/177/EG van de Commissie (PB L 56 van 11.3.1999,
blz. 47).

3 Richtlijn 93/86/EEG van de Commissie van 4 oktober 1993 tot aanpassing aan de technische
vooruitgang van Richtlijn 91/157/EEG van de Raad inzake batterijen en accu's die gevaarlijke
stoffen bevatten, PB L 264 van 23.10.1993, blz. 51.

4 Verordening (EEG) nr. 259/93 van de Raad van 1 februari 1993 betreffende toezicht en
controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap
(PB L 30 van 6.2.1993, blz. 1). Verordening laatstelijk gewijzigd bij Besluit 1999/816/EG
(PB L 316 van 10.12.1999, blz. 45).

5 Richtlijn 75/442/EEG van de Raad van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen (PB L 194 van
25.7.1975, blz. 39). Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Besluit 96/350/EG van de Commissie
(PB L 135 van 6.6.1996, blz. 32).
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- toewerken naar de wederzijdse ondersteuning van beleid en maatregelen op het gebied van

handel en milieu.

2. Deze doelstellingen zullen worden nagestreefd door middel van de volgende prioritaire acties:

a) integratie van milieubeschermingseisen op alle terreinen van het externe beleid van de

Gemeenschap, met inbegrip van handel en ontwikkelingssamenwerking, teneinde tot duur-

zame ontwikkeling te komen, door onder meer de opstelling van richtsnoeren;

b) vaststelling van een reeks coherente streefdoelen voor milieu en ontwikkeling waarvan de

aanneming, als onderdeel van een "nieuw mondiaal akkoord of pact", tijdens de top-

conferentie over duurzame ontwikkeling in 2002 moet worden nagestreefd;

c) toewerken naar een versterking van het internationale milieubeheer door een geleidelijke

versterking van de multilaterale samenwerking en het institutionele kader, met inbegrip van

de middelen;

d) nastreven van snelle bekrachtiging, doeltreffende naleving en handhaving van internationale

verdragen en overeenkomsten op milieugebied waarbij de Gemeenschap partij is;

e) bevordering van duurzame milieupraktijken bij externe investeringen en exportkredieten;

f) intensivering van de inspanningen op internationaal niveau om een consensus te bereiken over

methoden voor de evaluatie van risico's voor de gezondheid en het milieu, alsmede risico-

beheersingsmethoden, met inbegrip van toepassing van het voorzorgsbeginsel;
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g) verwezenlijking van wederzijdse ondersteuning van de handel en de behoefte aan milieu-

bescherming, door voldoende rekening te houden met de milieudimensie in de beoordeling

van duurzaamheidseffecten van multilaterale handelsovereenkomsten toe te passen in een

vroeg stadium van de onderhandelingen daarover en door ernaar te handelen;

h) verdere bevordering van een wereldhandelsstelsel dat multilaterale en regionale milieu-

overeenkomsten en het voorzorgsbeginsel ten volle erkent, en de kansen voor de handel in

duurzame en milieuvriendelijke producten en diensten verbetert;

i) bevordering van grensoverschrijdende samenwerking op milieugebied met aangrenzende

landen en gebieden;

j) bevordering van meer samenhang in het beleid door verbanden te leggen tussen de in het

kader van de verschillende verdragen verrichte werkzaamheden, onder meer de beoordeling

van het verband tussen biodiversiteit en klimaatverandering en de integratie van

biodiversiteitsoverwegingen in de uitvoering van het Raamverdrag van de Verenigde Naties

inzake klimaatverandering en het Protocol van Kyoto.
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Artikel 10

Beleidsvorming op milieugebied

De in artikel 2 beschreven doelstellingen inzake beleidsvorming op milieugebied op basis van parti-

cipatie en de beste beschikbare wetenschappelijke kennis en de in artikel 3 uiteengezette strate-

gische benaderingen worden nagestreefd door middel van de volgende prioritaire acties:

a) ontwikkeling van verbeterde mechanismen en algemene regels en beginselen van goed

bestuur, waarbinnen in alle stadia een brede en uitgebreide raadpleging van de betrokken

partijen plaatsvindt, teneinde tot de meest doeltreffende keuzen te komen en om te bewerk-

stelligen dat de voor te stellen maatregelen het beste resultaat opleveren voor het milieu en

voor duurzame ontwikkeling;

b) versterking van de deelname van NGO's op milieugebied aan het dialoogproces door middel

van behoorlijke ondersteuning, onder meer met financiële middelen van de Gemeenschap;

c) verbetering van de beleidsvormingsprocedure door middel van:

- beoordeling vooraf van de mogelijke effecten, met name milieueffecten, van nieuwe beleids-

lijnen, met inbegrip van het alternatief van niets ondernemen en van de wetgevings-

voorstellen;

- beoordeling achteraf van de mate waarin de milieudoelstellingen met de bestaande maat-

regelen werkelijk naderbij gebracht worden.
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d) bewerkstelligen dat het milieu en speciaal de in het programma vastgestelde prioritaire actie-

terreinen een hoofdprioriteit vormen in de communautaire onderzoekprogramma's. De onder-

zoekbehoeften en -prioriteiten op milieugebied zouden in de context van het communautaire

kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling op gezette tijden moeten

worden getoetst.  Daarnaast zou gezorgd moeten worden voor een betere coördinatie van het

door de lidstaten verrichte milieuonderzoek, onder meer met het oog op een betere toepassing

van de resultaten;

contacten leggen tussen milieuactoren en andere actoren op het gebied van informatie, oplei-

ding, onderzoek, onderwijs en beleid;

e) op gezette tijden informatie verschaffen die mede als basis kan dienen voor:

- beleidsbeslissingen over het milieu en duurzame ontwikkeling,

- de follow-up en evaluatie van sectoriale integratiestrategieën en van de strategie voor

duurzame ontwikkeling,

- voorlichting van het brede publiek.

De productie van deze informatie zal ondersteund worden door regelmatige verslagen van het

Europees Milieuagentschap en andere betrokken organen. De informatie zal met name

bestaan uit:

- bepalende milieu-indicatoren,

- indicatoren inzake de toestand van het milieu en de trends in de ontwikkeling daarvan,

- integratie-indicatoren;
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f) evaluatie en regelmatige toetsing van de informatie- en rapportagesystemen met het oog op

een coherenter en doeltreffender systeem waarmee kan worden gezorgd voor efficiënte

rapportage van hoge kwaliteit, en voor vergelijkbare en relevante milieugegevens en infor-

matie. De Commissie wordt verzocht daartoe zo spoedig mogelijk een voorstel in te dienen.

Monitoring, gegevensverzameling en rapportagevoorschriften moeten in de toekomstige

milieuwetgeving doeltreffend worden aangepakt;

g) versterking van de ontwikkeling en het gebruik van aardobservatiesystemen en -instrumenten

(b.v. met satelliettechniek) ter ondersteuning van beleidsvorming en uitvoering van het beleid.

Artikel 11

Monitoring en evaluatie van de resultaten

1. De Commissie evalueert de voortgang op het gebied van de uitvoering van het programma en de

gerelateerde trends en vooruitzichten voor het milieu in het vierde jaar van de looptijd ervan.  Deze

evaluatie vindt plaats op basis van een breed pakket van indicatoren. De Commissie legt deze

tussentijdse rapportage aan het Europees Parlement en de Raad voor, samen met de wijzigings-

voorstellen die zij nodig acht.

2. De Commissie legt het Europees Parlement en de Raad in de loop van het laatste jaar van de

looptijd van het programma een eindbeoordeling van het programma en de stand van zaken en

vooruitzichten op milieugebied voor.
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Artikel 12

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Gedaan te Brussel,

voor het Europees Parlement voor de Raad

de Voorzitster de Voorzitter

_______________
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I.       INLEIDING

De Commissie heeft op 26 januari 2001 heeft bij de Raad een op artikel 175, lid 3, van het Verdrag
gebaseerd voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het
milieuactieprogramma van de Europese Gemeenschap voor 2001-2010 (6e MAP) ingediend 1.

Het Europees Parlement heeft op 31 mei 2001 advies uitgebracht.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 30 mei 2001 advies uitgebracht.
Het Comité van de Regio's heeft op 13 juni 2001 advies uitgebracht.

De Raad heeft op 27 september 2001 conform artikel 251 van het Verdrag zijn gemeenschappelijk
standpunt bepaald.

II.      DOELSTELLING

Het voorstel beoogt de vaststelling van een milieuactieprogramma van de Gemeenschap voor de
komende tien jaar. Het accent ligt met name op klimaatverandering, natuur en biodiversiteit, milieu
en gezondheid, alsmede op de kwaliteit van het leven, natuurlijke rijkdommen en afvalstoffen. Voor
elk van deze gebieden geeft het programma essentiële milieudoelstellingen en bepaalde streefdoelen
aan en worden er acties voorgesteld om die te bereiken.

De Commissie moet zeven thematische strategieën ontwikkelen om nader kwantificeerbare en tijd-
gebonden doelstellingen vast te stellen. Deze strategieën hebben betrekking op luchtkwaliteit, het
mariene milieu, het gebruik van hulpbronnen, bestrijdingsmiddelen, recycling van afvalstoffen,
bodembeschermingsvraagstukken en het stedelijke milieu. Uiterlijk vijf jaar na de aanneming van
het programma zouden zij gereed moeten zijn.

De initiatieven die moeten worden genomen om de doelstellingen van het programma te bereiken,
bestaan uit een veelheid aan maatregelen, waaronder wetgeving, convenanten, betere informatie en
een grotere betrokkenheid van consumenten, bedrijven en overheidsinstanties. Deze initiatieven
zullen geleidelijk worden ingediend, doch uiterlijk vier jaar na de vaststelling van het programma.

III.    ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

1.       ALGEMEEN

De Raad deelt wel het standpunt van de Commissie over de belangrijkste prioriteiten, maar heeft het
oorspronkelijke voorstel veel stringenter gemaakt, vooral waar het gaat om doelstellingen, tijd-
schema's, de ontwikkeling van thematische strategieën, milieu-integratie, de betrekkingen met de
kandidaat-lidstaten en de algemene verantwoordelijkheid van de EU voor duurzame ontwikkeling.
Het programma bepaalt ook dat de vastgestelde milieudoelstellingen binnen tien jaar moeten
worden bereikt, tenzij anders is vermeld.

                                                
1 PB C ...
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Het programma bepaalt onder meer dat:

- een klimaatdoelstelling op lange termijn van dien aard moet zijn dat de temperatuur wereldwijd
niet meer dan 2° C boven het pre-industriële niveau mag stijgen en dat de CO2-concentraties
gestabiliseerd moeten worden onder 550 ppm;

- 2010 uiterlijk 12% van het totale energieverbruik uit hernieuwbare energiebronnen afkomstig
moet zijn;

- voor een aantal beleidsgebieden maatregelen worden voorgesteld die ertoe zullen bijdragen dat de
EU de uitstoot van broeikasgassen overeenkomstig haar voornemen zal verminderen;

- 2010 uiterlijk het verlies aan biodiversiteit tot staan moet zijn gebracht;
- binnen één generatie, uiterlijk 2020, alleen chemicaliën die geen significant negatief effect op de

gezondheid en het milieu hebben, geproduceerd en gebruikt mogen worden;
- de luchtkwaliteit zodanig moet worden verbeterd dat de kritische belastingswaarden en niveaus

niet worden overschreden;
- het aantal mensen dat is blootgesteld aan geluidsniveaus die de gezondheid kunnen beïnvloeden

aanzienlijk moet worden verminderd;
- een duurzamer gebruik van bestrijdingsmiddelen, en een aanzienlijke totale verlaging van de

risico's en het gebruik van bestrijdingsmiddelen, die te verenigen is met de vereiste gewas-
bescherming, moet worden bereikt;

- de economische groei moet worden losgekoppeld van het gebruik van natuurlijke rijkdommen;
- de hoeveelheid geproduceerd afval moet dalen, en recycling en hergebruik prioriteit moeten

krijgen;
- subsidies die een doeltreffend en duurzaam energiegebruik tegengaan, moeten worden herover-

wogen met het oog op de geleidelijke afschaffing ervan;
- een milieuvriendelijk overheidsaankoopbeleid moet worden bevorderd, dat de mogelijkheid biedt

rekening te houden met milieu-eigenschappen en het aspect van de levenscyclus in het milieu, met
inbegrip van de productiefase, eventueel in de aankoopprocedures te betrekken, en een aanvang
moet worden gemaakt met een evaluatie van het aankoopbeleid in Gemeenschapsinstellingen.

De wereldwijde verantwoordelijkheid van de EU wordt benadrukt door het feit dat milieuoverwegingen
in alle externe betrekkingen van de Unie, met inbegrip van handel en ontwikkelingssamenwerking,
moeten worden geïntegreerd. Het verband tussen handel en milieubescherming moet worden ver-
duidelijkt; hieruit volgt dat alle handelsovereenkomsten in een vroeg stadium vanuit het oogpunt van
duurzame ontwikkeling moeten worden geanalyseerd.

De Commissie heeft het door de Raad goedgekeurde gemeenschappelijk standpunt aanvaard.

2.       AMENDEMENTEN VAN HET PARLEMENT

De Raad kon 174 van de 221 door het Europees Parlement voorgestelde amendementen inhoudelijk dan
wel gedeeltelijk aanvaarden. Te noteren valt dat door de ingrijpende wijzigingen in de structuur van het
besluit moeilijk een precies verband tussen de amendementen van het Parlement en het gemeenschappe-
lijk standpunt van de Raad kan worden gelegd. Zo is het merendeel van de amendementen niet letterlijk
in het gemeenschappelijk standpunt terug te vinden maar inhoudelijk of in beginsel wel overgenomen.

Met name heeft de Raad:

a) in het gemeenschappelijk standpunt 174 amendementen ten dele of in beginsel overgenomen:

De amendementen nr. 2 en 20 over thematische strategieën: het gemeenschappelijk standpunt bevat een
nieuwe overweging nr. 16, parallel met een nieuw artikel 4, waarin de Raad de kenmerken en de inhoud
van de thematische strategieën verwoordt. Deze amendementen zijn derhalve naar de geest in het
gemeenschappelijk standpunt overgenomen.
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De amendementen nr. 3 en 4 over controles achteraf. Aangezien het om operationele amende-
menten gaat die beter geschikt zijn voor het dictum van de tekst, voorziet het gemeenschappelijk
standpunt in artikel 3, punt 2, in een aantal aanvullende maatregelen voor de toepassing en hand-
having van de communautaire wetgeving, en wordt in artikel 10, onder c), specifiek verwezen naar
beoordeling achteraf. De inhoud van amendement nr. 3 en een deel van amendement nr. 4 zijn dus
overgenomen.

De amendementen nr. 6 en 7 over integratie: de inhoud van deze amendementen, die van operatio-
nele aard zijn, is gedeeltelijk overgenomen in artikel 3, punt 3, hoewel het gemeenschappelijk
standpunt in meer algemene bewoordingen is gesteld.

Amendement nr. 9 over hernieuwbare energiebronnen: de inhoud van het amendement, dat van
operationele aard is, is ten dele te vinden in artikel 5 (over klimaatverandering), punt 2, onder ii),
over de beperking van de broeikasgasemissies in de energiesector, waar ook een indicatief streef-
doel over het gebruik van hernieuwbare energiebronnen is opgenomen.

Amendement nr. 11 over de betrokkenheid van de burger: de inhoud van het amendement, dat van
operationele aard is, is te vinden in artikel 3 (strategische benaderingen voor het realiseren van
milieudoelstellingen), meer in het bijzonder in de punten 6 en 9.

De amendementen nr. 12 en 13 over afval: overweging nr. 29 van het gemeenschappelijk standpunt
is een combinatie van de oorspronkelijke overwegingen over afval (amendement nr. 13); de
operationele aspecten van amendement 12 zijn echter te vinden in artikel 8 (over duurzaam gebruik
en beheer van natuurlijke rijkdommen en afval), in het bijzonder in lid 1 (doelstellingen), tweede
streepje, en lid 2, punt ii) (maatregelen inzake afvalpreventie en -beheer).

Amendement nr. 14 over het vervoersbeleid: overweging nr. 30 slaat op de inhoud van het
amendement.

Amendement nr. 260 over beleidsvorming op milieugebied: het voorzorgsbeginsel is nu uitdrukke-
lijk het onderwerp van overweging nr. 5. Daarnaast bestrijkt artikel 2 (beginselen en algemene
doeleinden) dit amendement, in het bijzonder in lid 3 (aanhef, eerste en tweede streepje).

Amendement nr. 261 over informatie is gedeeltelijk overgenomen in overweging nr. 33 en in
artikel 10, onder e) en f).

Amendement nr. 16 over het Verdrag van Aarhus: dit amendement, dat van operationele aard is, is
inhoudelijk overgenomen in artikel 3, punt 9.

Amendement nr. 21 over de titel van artikel 2 is inhoudelijk overgenomen in het gemeenschappelijk
standpunt, en de specifieke doelstellingen voor elke prioriteit zijn overgebracht van artikel 2 naar de
desbetreffende artikelen (5 tot en met 9), zoals voorgesteld door het Europees Parlement.

De amendementen nr. 22, 23 en 24 over beleidsbeginselen en integratie zijn inhoudelijk overge-
nomen in het gemeenschappelijk standpunt, dat in artikel 2 (beginselen en algemene doeleinden),
lid 1, nader ingaat op de beleidsbeginselen van het programma en daarbij artikel 174 van het
Verdrag als uitgangspunt neemt. Over integratie (artikel 6 van het Verdrag) is een volledige
verwijzing opgenomen in overweging nr. 13. Daarnaast handelt artikel 2, lid 4, over de integratie
van eisen op het gebied van milieubescherming in andere beleidsterreinen. Het gemeenschappelijk
standpunt gaat in artikel 10 (beleidsvorming op milieugebied), onder e), uitvoerig in op de kwestie
van indicatoren en follow-up (amendement 24, tweede deel).
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Amendement nr. 25 over duurzame ontwikkeling is gedeeltelijk overgenomen in artikel 2, lid 1,
tweede streepje, terwijl de internationale dimensie van duurzame ontwikkeling, met name de
conferentie van Rio + 10 van 2002, in artikel 9 wordt behandeld.

De amendementen nr. 26, 27, 28, 29, 32 en 33 over de structuur van het besluit zijn grotendeels
overgenomen in het gemeenschappelijk standpunt, dat alle specifieke doelstellingen van een
bepaald gebied naar de corresponderende artikelen van het besluit heeft overgebracht.

De amendementen nr. 34, 35, 37, 39 en 40 over de algemene doelstellingen van het programma zijn
in beginsel en gedeeltelijk overgenomen in het besluit, dat in artikel 2, lid 2, een algemeen doel
voor elk gebied handhaaft. Verscheidene van de in deze amendementen voorgestelde gedetailleerde
doelstellingen worden nader ontwikkeld in de betreffende artikelen voor elk gebied (artikelen 5 tot
en met 8).

Amendement nr. 43 over de lokale agenda 21: deze verwijzing is opgenomen in artikel 7 (over
milieu en gezondheid en levenskwaliteit), lid 2, onder h), over acties betreffende het stedelijk
milieu.

Amendementen nr. 276 en 44 over de ontwikkeling van wetgeving zijn ten dele verwerkt in het
gemeenschappelijk standpunt, waartoe in artikel 3 vooral daarover een nieuw punt 1 is ingevoegd.
De beginselen waarop de wetgeving moet worden gebaseerd, staan echter reeds in de preambule en
in artikel 2, lid 1; zij worden hier niet herhaald. Voorts is het onderdeel over de uitvoering van
wetgeving behouden en verder ontwikkeld (artikel 2, lid 2).

Amendement nr. 45 over integratie is in beginsel opgenomen in artikel 3 (strategische benade-
ringen), punt 3, dat verwijst naar de behoefte aan specifieke milieudoelstellingen, streefcijfers,
tijdschema's en indicatoren op de verschillende beleidsgebieden, terwijl de specifieke beleids-
sectoren in de artikelen die aan elk prioriteitsterrein zijn gewijd, per geval worden behandeld.

De amendementen nr. 47 en 51 over de organisatie van de Commissie en de besluiten zijn inhoude-
lijk overgenomen, zonder dat een verplichting wordt opgelegd, in respectievelijk artikel 3, punt 3,
derde streepje - dat betrekking heeft op alle communautaire instellingen - en zesde streepje, dat een
algemene verwijzing naar milieu-effectbeoordeling bevat.

Amendement nr. 263 over subsidies met negatieve gevolgen is gedeeltelijk overgenomen in
artikel 3, punt 4, eerste streepje, waarin wordt gepleit voor een hervorming van subsidies die
aanzienlijke negatieve milieu-effecten hebben; daarbij moet voor ogen worden gehouden dat de
toepasselijke termijnen die zijn welke algemeen voor het hele programma gelden en dat in artikel 5
(klimaatverandering), lid 2, onder ii), uitdrukkelijk staat dat een inventaris van "negatieve"
subsidies zal worden gemaakt en dat ze in de energiesector geleidelijk zullen worden afgeschaft.

Amendement nr. 50 over het gemeenschappelijk landbouwbeleid en communautaire financierings-
programma's: het beginsel van het amendement is verwerkt in artikel 3, punt 3, (met name het
eerste, het vijfde en het zevende streepje) en in artikel 6 (natuur en biodiversiteit), lid 2, onder f),
dat speciaal op het gemeenschappelijk landbouwbeleid betrekking heeft.

Amendement nr. 53 over bevordering van innovatie en betrokkenheid van lokale gemeenschappen
is impliciet opgenomen in artikel 3, punten 6, 9 en 10.

Amendement nr. 54 over onderzoek: artikel 10 (beleidsvorming op milieugebied), onder d), handelt
specifiek over onderzoek in de Gemeenschap en de lidstaten.
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De amendementen nr. 55, 57, 58, 59, 60, 61 en 62 over uitvoering: amendement 55 is geheel over-
genomen (artikel 3, punt 2, aanhef), terwijl de amendementen nr. 57, 58, 59, 60, 61 en 62 ten dele
of in beginsel, soms impliciet, zijn overgenomen in artikel 3, punt 2, van het gemeenschappelijk
standpunt, meer in het bijzonder in de meer algemene bewoordingen (eerste streepje) "meer maat-
regelen om een betere inachtneming van de Gemeenschapsvoorschriften voor milieubescherming af
te dwingen en inbreuken op de milieuwetgeving aan te pakken".

Amendement nr. 64 over het vergroten van de kennis is inhoudelijk overgenomen in artikel 10,
onder d), (onderzoekbehoeften), en f),(monitoring, gegevensverzameling en rapportagesystemen).
Amendement nr. 264 over thematische strategieën is grotendeels overgenomen in een nieuw
artikel 4 van het gemeenschappelijk standpunt. Wat betreft het besluitvormingsproces dat voor de
thematische strategieën moet gelden, werd een kaderrichtlijn niet in alle gevallen geschikt geacht,
gelet op het doel van de strategieën, namelijk het aangeven van verdere voorstellen die nodig zijn
om de doelstellingen van het programma te bereiken, en van de procedures voor de aanneming
daarvan. De tekst van het gemeenschappelijk standpunt blijft flexibel en bepaalt dat de strategieën
zo nodig de vorm van een besluit moeten aannemen. Voorts zullen uiteraard indicatoren nodig zijn
om de resultaten van de thematische strategieën te meten - waarbij streefcijfers en tijdschema's
zullen worden vastgesteld (lid 2) - maar er is geen extra lid over indicatoren ingevoegd om over-
lapping te voorkomen met artikel 10, punt e), dat speciaal daarover gaat.

Amendement nr. 67 over communautair onderzoek is inhoudelijk overgenomen in artikel 10,
punt d).

Amendementen nrs. 292, 69 en 70 over milieuprestaties van bedrijven zijn in beginsel overgenomen
in artikel 3, punt 5 (vooral aanhef, eerste en vijfde streepje) en lid 6 (dat onder meer handelt over
overheidsinstanties, inclusief lokale autoriteiten).

Amendementen nrs. 265/286 en 72 over het juridisch kader voor vrijwillige verbintenissen zijn
gedeeltelijk overgenomen in artikel 3, punt 5, laatste streepje, over de bevordering van vrijwillige
overeenkomsten; daarin wordt gepleit voor regelingen bij niet-nakoming, terwijl flexibiliteit wordt
gehandhaafd in de gevallen waar deze overeenkomsten moeten worden bevorderd. Voorzover deze
verbintenissen deel uitmaken van de thematische strategieën, zullen zij streefcijfers, tijdschema's en
een toezichtmechanisme bevatten; voorts zullen de Raad en het Europees Parlement bij de vast-
stelling ervan worden betrokken.

Amendement nr. 73 over opleiding is in beginsel overgenomen in artikel 10, punt d), op grond
waarvan op het gebied van informatie, opleiding, onderzoek, onderwijs en andere beleidssectoren
contacten moeten worden gelegd tussen milieu-actoren en andere actoren, daarbij moet tevens voor
ogen worden gehouden dat de activiteiten uit hoofde van het communautair kaderprogramma ook
opleiding omvatten.

Amendement nr. 74 over het midden- en kleinbedrijf is in beginsel overgenomen in artikel 3, punt 5
(met name aanhef, in combinatie met het derde streepje).

Amendement nr. 75 over fiscale maatregelen is inhoudelijk overgenomen in artikel 3, punt 4,
derde streepje.

Amendement nr. 78 over overheidsopdrachten is inhoudelijk overgenomen in artikel 3, punt 6,
derde streepje.

Amendementen nrs. 82 en 88 over participatie en toegang tot informatie zijn inhoudelijk overge-
nomen in artikel 3, punt 9, al worden kinderen en jongeren niet specifiek vermeld.



11076/1/01 REV 1 ADD 1 teu/OOS/hd 7
DG I    NL

Amendement nr. 91 over onderwijs: de noodzaak van een koppeling tussen actoren op onderwijs en
milieugebied en andere actoren wordt vermeld in artikel 10, punt d), tweede alinea, rekening
houdend met de beperkingen van de communautaire bevoegdheden op dit gebied.

Amendement nr. 92 over een grotere bewustmaking is inhoudelijk overgenomen in artikel 3, punt 9,
derde streepje.

Amendement nr. 93 over interregionale beschermingsprojecten is overgenomen in artikel 3, punt 10
(aanhef en eerste streepje) en in artikel 9 (over internationale problemen), lid 2, onder i).

Amendementen nrs. 96, 97, 98 en 101 over regionale planning en ruimtelijke ordening: amende-
ment nr. 96 is volledig overgenomen in artikel 3, punt 10, laatste streepje; de amendementen
nrs. 97, 98 en 101 zijn ten dele en in beginsel overgenomen in het eerste en het tweede streepje van
dat punt; daarbij dient erop te worden gewezen dat het voorkomen van klimaatverandering volledig
wordt behandeld in artikel 5 en dat een duurzaam stedelijk milieu behandeld wordt in artikel 7.

Amendement nr. 104 over algemene doelstellingen voor acties inzake klimaatverandering is over-
genomen in artikel 2, lid 2, eerste streepje, zonder vermelding van de reductiedoelstelling van 50%
uiterlijk 2040, die voorbarig wordt beschouwd.

Amendementen nrs. 105 en 247 over het Protocol van Kyoto: terwijl amendement nr. 105 volledig
is overgenomen in artikel 5, lid 1, eerste streepje, is amendement nr. 247 ten dele in hetzelfde
streepje verwerkt.

Amendement nr. 106 over de CO2-emissies van het vervoer: hoewel dit amendement niet als
zodanig is overgenomen, bevat artikel 5 nu een heel punt over vervoer (lid 2, punt iii)).

Amendementen nrs. 107 en 108 over uitvoering en verdere verlagingen zijn grosso modo overge-
nomen in artikel 5, lid 1, tweede en derde streepje, hoewel het vaststellen van extra reductie-
doelstellingen in dit stadium als voorbarig werd beschouwd.

Amendement nr. 109 over productnormen is in het gemeenschappelijk standpunt overgenomen door
middel van de horizontale bepaling over normen (artikel 3, punt 4, laatste streepje) en artikel 5,
lid 2, punt ii), litterae c) en f), alsmede lid 2, onder iii), literra e).

Amendement nr. 114 over sectorale doelstellingen is overgenomen door een onderscheid per sector
tussen de maatregelen die moeten worden genomen voor de vermindering van broeikasgasemissies.

Amendementen nrs. 116, 117, 120, 248, 123, 291, 284, 127, 128, 130 over energie, vervoer,
industrie en belastingen zijn geheel of ten dele overgenomen in artikel 5, lid 2, onder ii), iii), iv)
en vi), hoewel het gemeenschappelijk standpunt soms een ruimere formulering heeft.

Amendement nr. 254 over energie-efficiëntie in de kandidaat-lidstaten is inhoudelijk overgenomen
in artikel 5, lid 4, dat over de kandidaat-lidstaten gaat.

Amendementen nrs. 133, 134, 136, 138, 140 over doelstellingen op het gebied van natuur en
biodiversiteit: nr. 133 is overgenomen in artikel 2, lid 2, tweede streepje, en in artikel 6, lid 1; ook
de nrs. 134, 136, 138 en 140 zijn in het laatstgenoemde lid verwerkt.
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Amendementen nrs. 137, 139, 142, 143, 144, 145, 150, 257, 268, 283, 155, 158, 159, 166, 259 over
maatregelen ter bescherming van natuur en biodiversiteit zijn inhoudelijk of gedeeltelijk overge-
nomen in artikel 6, lid 2, punt a) (nr. 137, 142, eerste deel van 143, 144, 145); punt g) (tweede deel
van 143, nr. 268); punt h) (nr. 139, 283, 155); punt f) (nr. 150, 257) en punt i) (nr. 158, 159,
166, 259).

Amendement nr. 141 over de bescherming van het water: om overlapping te voorkomen, wordt dit
onderwerp uitvoerig behandeld in artikel 7 van het gemeenschappelijk standpunt (met name in lid 2,
onder e)), al is het zo dat de waterbescherming theoretisch zowel in artikel 6 als in artikel 7 aan bod
zou kunnen komen.

Amendement nr. 151 over actieplannen inzake biodiversiteit is ten dele overgenomen in artikel 6,
lid 2, punt a), eerste streepje, zij het dat het gemeenschappelijk standpunt ruimer is geformuleerd en
verwijst naar de communautaire strategie inzake biodiversiteit en de desbetreffende actieplannen,
zonder dat hun inhoud en bestuurlijk niveau nader worden aangegeven. Het zevende streepje van
dat lid gaat specifiek over Natura 2000.

Amendementen nrs. 148 en 157 over de bescherming van de bodem en het mariene milieu zijn in
essentie opgenomen in artikel 6, lid 2, respectievelijk onder c) en g), waarbij er rekening mee is
gehouden dat niet mag worden vooruitgelopen op het lopende beraad over de inhoud van deze
thematische strategieën en dat overlapping moet worden vermeden met de gemeenschappelijke
bepalingen die op alle thematische strategieën van artikel 4 van toepassing zijn.

Amendement nr. 256 over landschapsbescherming is ten dele verwerkt in artikel 6, lid 2, punt e),
hoewel dit thema niet geschikt wordt geacht voor een thematische strategie en een meer algemene
verwijzing naar de desbetreffende internationale instrumenten is opgenomen.

Amendement nr. 160 over de doelstellingen op het gebied van milieu, gezondheid en levenskwali-
teit is inhoudelijk overgenomen in artikel 2, lid 2, derde streepje, met een ruimere alomvattende
formulering zodat specifieke verwijzingen naar voedsel en drinkwater achterwege kunnen blijven.

Amendementen nrs. 161, 270, 167 (ten dele), 169, 170, 177, 180, 282 (tweede deel) over de doel-
stellingen op het gebied van milieu, gezondheid en levenskwaliteit zijn volledig of gedeeltelijk
overgenomen in artikel 7, lid 1.

Amendementen nrs. 289, 165, 167 (ten dele), 168, 171, 172, 174, 175, 178, 179, 182, 183, 184, 188,
189, 192, 194, 195, 193/277, 199, 200, 204, 282 (eerste deel) over specifieke acties op hetzelfde
gebied zijn ten dele of in beginsel overgenomen in artikel 7, lid 2, punt a) (nrs. 172, 174, 175, 204);
punt b) (nrs. 165, 178, 179, 289); punt c) (nrs. 184, 188, 189); punt d) (nrs. 182, 183); punt e) (deel
van nr. 167, 192, 193/277, 194, 195); punt f) (nrs. 168, 199, 200); punt g) (nr. 282 (eerste deel));
punt h) (nr. 171).

Amendement nr. 181 over internationale verdragen is overgenomen via de horizontale maatregel,
bedoeld in artikel 9 (over internationale problemen), lid 2, punt d).

Amendement nr. 207 over het stedelijk milieu is gedeeltelijk overgenomen in artikel 7, lid 2,
punt h), van het gemeenschappelijk standpunt. Gezien de grenzen van de communautaire bevoegd-
heid en de horizontale aard van dit onderwerp, dat verscheidene punten bestrijkt die elders in het
programma aan bod komen, wordt in het gemeenschappelijk standpunt in dit stadium de voorkeur
gegeven aan een thematische strategie boven een wetgevingskader; daarbij wordt voorzien in
overleg met de betrokkenen en in een zorgvuldig beraad over andere kwesties die op EU-niveau
moeten worden aangepakt.

Amendementen nrs. 278/200 over de doelstellingen op het gebied van duurzaam gebruik en beheer
van natuurlijke rijkdommen en afval: deels overgenomen in artikel 2, lid 2, vierde streepje, en deels
in artikel 8, leden 1 en 2.
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Amendement nr. 212 over duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen: het amendement is als
zodanig niet opgenomen, hoewel in de thematische strategie over duurzaam gebruik en beheer van
hulpbronnen de doelstellingen en streefcijfers voor het efficiënte en verminderde gebruik van
hulpbronnen zullen worden vastgesteld. Het verband met het onderzoeksprogramma van de
Gemeenschap komt aan bod in een daartoe bestemde alinea in artikel 10, punt d).

Amendementen nrs. 213, 215, 216, 217, 219, 220, 222 over acties inzake duurzaam gebruik en
beheer van natuurlijke hulpbronnen en afval zijn inhoudelijk of gedeeltelijk overgenomen in
artikel 8, lid 2, punt i) (nr. 213); punt iii) (nr. 217, 219, 220); punt iv) (nr. 215, 216, 222).

Amendement nr. 251 over het Protocol van Kyoto en de externe betrekkingen van de EU is
inhoudelijk overgenomen in artikel 5, lid 5, dat geheel over dit onderwerp gaat.

Amendement nr. 226 over multilaterale overeenkomsten is weergegeven in artikel 9, lid 2, onder g)
en h).

Amendementen nrs. 227 en 239 over de ondersteuning van duurzame ontwikkeling op regionaal en
lokaal niveau, alsmede Lokale Agenda 21: nr. 227 is inhoudelijk overgenomen in artikel 3, punten 6
en 10, terwijl de Lokale Agenda 21 wordt genoemd in artikel 7, lid 2, onder h), betreffende het
stedelijk milieu.

Amendement nr. 228 over samenwerking met ontwikkelingslanden is weergegeven in artikel 9,
lid 2, onder a) en c).

Amendement nr. 229 over het voorzorgsbeginsel is opgenomen in artikel 9, lid 2, onder f).

Amendement nr. 230 over handelsovereenkomsten is inhoudelijk weergegeven in artikel 9, lid 2,
onder g).

Amendementen nrs. 231 en 232 over grensoverschrijdende vervuiling zijn inhoudelijk overge-
nomen in artikel 9, lid 2, onder i).

Amendement nr. 233 over de doelstellingen voor milieubeleidsvorming staat in artikel 10 (aanhef),
waar een verwijzing is ingevoegd naar de strategische benaderingen van artikel 3.

Amendementen nrs. 274 en 236 over regels inzake een dialoog zijn in beginsel overgenomen in de
algemene formulering van artikel 10, onder a), op grond waarvan verbeterde mechanismen en
algemene regels en beginselen van goed bestuur moeten worden ontwikkeld met het oog op de
raadpleging van de betrokkenen.

Amendementen nrs. 234, 237, 244 over het Verdrag van Aarhus en de toegang tot informatie zijn
geheel, inhoudelijk of in beginsel overgenomen in artikel 3, punt 9.

Amendement nr. 235 betreffende de ondersteuning van NGO's is opgenomen in artikel 10, onder b).

Amendement nr. 238 betreffende strategische milieubeoordeling is verwerkt in artikel 3, punt 3.

Amendementen nrs. 240, 241, 243 over acties ter verbetering van de milieubeleidsvorming zijn ten
dele of in beginsel opgenomen in artikel 10, onder d), f), en g).

Amendement nr. 245/281 over evaluatie en rapportage: gedeeltelijk overgenomen in artikel 11,
lid 1.

b) 47 amendementen niet in het gemeenschappelijk standpunt opgenomen. Meer in detail:
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- heeft de Raad, wat betreft de amendementen nrs. 1, 5, 8, 10, 36, 41, 42, 48, 252, 56, 63, 65,
80, 81, 266, 85, 90, 94, 99, 118, 132, 147, 162, 176, 187, 191, 196, 198, 201, 203, 218, 223,
224 en 280 het standpunt van de Commissie gevolgd;

- heeft de Raad 13 van de door de Commissie geheel of gedeeltelijk overgenomen amende-
menten niet aanvaard, en wel om de volgende redenen:

Amendement nr. 68 over milieuaansprakelijkheid: dit amendement is naar de geest wel ten dele
overgenomen in artikel 3, met name in punt 4, maar de Raad is van oordeel dat het te vroeg is om
reeds een verwijzing naar een verplichte wettelijke aansprakelijkheidsverzekering op te nemen en
dat niet mag worden vooruitgelopen op het resultaat van de besprekingen over een toekomstig
Commissievoorstel inzake milieuaansprakelijkheid.

Amendementen nrs. 30 en 31 over de kandidaat-lidstaten: in artikel 2 (algemene doelstellingen van
het programma) werd een algemeen, alomvattend lid noodzakelijk geacht over de beleidsmaat-
regelen en benaderingen die bijdragen tot duurzame ontwikkeling in de toetredende landen. In de
specifieke artikelen worden alleen de aspecten behandeld die op de prioritaire actieterreinen
betrekking hebben.

Amendement nr. 288 over de wetgeving inzake milieu-aansprakelijkheid: gelet op het aange-
kondigde Commissievoorstel en de moeilijkheid van het onderwerp wil de Raad niet vooruitlopen
op het resultaat van de onderhandelingen en geen precieze termijn voor de voltooiing van de
besprekingen aangeven.

Amendement nr. 95 over duurzame planning op het gebied van ruimtelijke ordening: de Raad
meent dat artikel 3, punt 10, aanhef en eerste streepje, voldoende flexibiliteit biedt om vervoer,
cultureel erfgoed en historische stadsdelen te omvatten en vindt het beter om in het programma
geen gedetailleerde lijsten op te nemen van specifieke onderwerpen waarop het accent moet worden
gelegd, aangezien deze per geval zullen worden bestudeerd.

Amendement nr. 100/246 over de herziening van het GLB: de Raad is van oordeel dat niet mag
worden vooruitgelopen op het resultaat van de herziening van het gemeenschappelijk landbouw-
beleid, die in 2002 is gepland. Voorts is het amendement grotendeels overgenomen in artikel 3,
punt 3, waarin nadrukkelijk wordt gepleit voor de integratie van milieu-aspecten in andere commu-
nautaire beleidsterreinen, in artikel 5, dat over alternatieve energiebronnen gaat, en in artikel 8, dat
een thematische strategie voor recycling behelst.

Amendement nr. 290 over de verhandeling van emissierechten: de Raad acht het voorbarig om 2005
als einddatum te hanteren voor de vaststelling van een in de hele Gemeenschap geldend systeem
voor de verhandeling van emissierechten. Voorts is de noodzaak van een sluitende controle uitge-
drukt in de formulering van artikel 5, lid 2, punt i), littera b), waarin wordt gestreefd naar een
doelmatig communautair kader voor de verhandeling van CO2-emissierechten.

Amendement nr. 287 over alternatieve brandstoffen: hoewel het gemeenschappelijk standpunt een
kwantitatief streefdoel bevat voor het gebruik van hernieuwbare energiebronnen (artikel 5, lid 2,
punt ii), littera c)), wordt een extra streefcijfer voor het verbruik van alternatieve brandstoffen voor
auto's en vrachtwagens te specifiek geacht voor de doelstellingen van dit programma.

Amendement nr. 131 over aanpassingsmaatregelen ter voorbereiding van klimaatverandering: de
Raad heeft het lokale niveau voor het nemen van aanpassingsmaatregelen niet uitdrukkelijk
vermeld; de huidige redactie van artikel 5, lid 3, sluit dergelijke maatregelen echter niet uit.
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Amendement nr. 152 over het gemeenschappelijk visserijbeleid: de formulering van het amende-
ment wordt te normatief geacht voor acties inzake de integratie van milieuoverwegingen op andere
communautaire beleidsgebieden.

Amendement nr. 156 over een netwerk van groene zones in Europa: het idee van dit amendement,
dat verdere verduidelijking behoeft, mag geacht worden in beginsel te zijn overgenomen in
artikel 6, lid 2, punt h), tweede streepje, en in artikel 9, lid 2, onder i); "een netwerk van groene
zones in Europa" is als zodanig niet opgenomen in het gemeenschappelijk standpunt.

Amendement nr. 173 over het zesde kaderprogramma voor OTO: de Raad acht het niet nodig het
zesde kaderprogramma in het bijzonder te vermelden, aangezien er al een algemene verwijzing is
naar de communautaire onderzoekprogramma's (artikel 7, lid 2, punt a)). De communautaire
kaderprogramma 's worden ook specifiek behandeld in artikel 10, onder d).

Amendement nr. 279 over de evaluatie van de richtlijn inzake geïntegreerde preventie en bestrijding
van verontreiniging (IPPC): de Raad heeft deze verwijzing niet toegevoegd aan het gemeenschap-
pelijk standpunt, omdat de Commissie in de mededeling bij haar voorstel over het zesde milieu-
actieprogramma (COM(2001) 31 def.), "verdere toepassing en uitwerking van de IPPC-Richtlijn"
rekent tot de maatregelen die in het kader van de acties inzake milieu en gezondheid moeten worden
genomen.

IV.    ANDERE DOOR DE RAAD AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN

De Raad heeft de structuur van de tekst van het besluit vrij ingrijpend gewijzigd. Om artikel 2 nog
meer toe te spitsen op de beginselen en algemene doelstellingen van het programma zijn de speci-
fieke doelstellingen van dit artikel overgebracht naar de desbetreffende artikelen die over de vier
prioritaire actieterreinen van het programma gaan.

Afgezien van een specifiek artikel over de thematische strategieën heeft de Raad alle artikelen van
het Commissievoorstel nader uitgewerkt om ze nauwkeuriger te maken en waar mogelijk concrete
streefcijfers en tijdschema's toegevoegd, zoals is aangegeven in bovenstaand deel III, punt 1.

De Raad heeft ook een aantal overwegingen gewijzigd c.q. toegevoegd om de inhoud van de
artikelen van het besluit te motiveren.

V.      CONCLUSIES

De Raad is van mening dat zijn gemeenschappelijk standpunt, waarin de in deel III, punt 2,
onder a), vermelde amendementen zijn overgenomen, grotendeels rekening houdt met het advies dat
het Europees Parlement in eerste lezing heeft uitgebracht. Het is een evenwichtige oplossing voor
een nieuw actieprogramma dat ten opzichte van het vijfde actieprogramma en gelet op de looptijd
van tien jaar ambitieus en alomvattend en tegelijk realistisch en flexibel moet zijn.

______________________
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1- ACHTERGROND

Datum van toezending van het voorstel aan het EP en de Raad
[document COM(2001) 31 def. – 2001/0029 (COD)]:

26 januari 2001

Datum van het advies van het Economisch en Sociaal Comité : 30 mei 2001

Datum van het advies van het Comité van de Regio's: 13 juni 2001

Datum van het advies van het Europees Parlement, in eerste lezing: 31 mei 2001

Datum van goedkeuring van het gemeenschappelijk standpunt: 27 september 2001

2- DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

In het voorstel worden de prioritaire acties op milieugebied voor de volgende tien jaar
uiteengezet en wordt de milieucomponent van de communautaire strategie voor duurzame
ontwikkeling vastgelegd. Het voorstel neemt een aantal van de doelstellingen van het Vijfde
Milieuactieprogramma, dat in 2000 is afgelopen, over maar gaat, met de goedkeuring van een
meer strategisch georiënteerde benadering, ook verder. Met haar voorstel wil de Commissie
alle geledingen van de samenleving actief betrekken bij en mensen en bedrijven een stuk
verantwoordelijkheid geven voor het zoeken naar innoverende, bruikbare en duurzame
oplossingen voor de milieuproblemen waarmee wij vandaag de dag te kampen hebben.

In het voorstel worden vier prioritaire actiegebieden aangegeven:

� Klimaatverandering

� Natuur en biologische verscheidenheid

� Milieu en gezondheid

� Natuurlijke hulpbronnen en afval.

Om de nodige verbeteringen op deze gebieden teweeg te kunnen brengen, voorziet het
programma in vijf strategische benaderingen:

� Toezien op een correcte uitvoering van de bestaande milieuwetgeving
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� Een integratie van milieuoverwegingen in alle relevante beleidssectoren

� Nauw samenwerken met bedrijfsleven en consumenten teneinde oplossingen te vinden

� Ervoor zorgen dat de burger gemakkelijker aan betere informatie over het milieu kan
komen

� Een meer milieubewuste houding ten aanzien van ruimtelijke ordening aankweken.

Terwijl in het voorstel de noodzaak van een meer doeltreffende implementatie wordt
onderstreept, wordt ook geprobeerd een groter aantal betrokkenen, waaronder het
bedrijfsleven, die alles bij een succesvol milieubeleid te winnen hebben, door middel van
nieuwe en innoverende instrumenten in te schakelen om hun bijdrage tot de oplossing van
complexe milieuproblemen te leveren. Hiermee wordt niet van wetgeving afgezien; wel is het
zo dat men bij de beleidsvorming streeft naar een meer doeltreffend gebruik van wetgeving in
combinatie met een meer op de deelneming van alle betrokkenen gerichte benadering.

3- OPMERKINGEN OVER HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

3.1 Algehele beoordeling

Het gemeenschappelijk standpunt vormt een belangrijke stap voorwaarts bij de ontwikkeling
van een programma waarmee de algemene richting wordt aangegeven dat het milieubeleid
van de Europese Unie de komende tien jaar zal aanhouden. In de conclusies van het
voorzitterschap na de Europese Raad te Gothenburg wordt de betekenis van het Zesde
Milieuactieprogramma erkend. Het voorzitterscollege stelt zich effectief achter de met het
gemeenschappelijk standpunt gekozen benadering en erkent de bijdrage van het programma
aan de duurzame ontwikkelingsstrategie en de integratie van milieuaspecten in alle relevante
beleidssectoren van de Gemeenschap, zoals energie en vervoer.

Artikelen 1 en 2 - Thema's en doelstellingen

Het gemeenschappelijk standpunt volgt het voorstel van de Commissie, waarin niet zozeer
een gedetailleerd werkprogramma wordt geproduceerd, als wel vier hoofdprioriteiten worden
aangegeven.

Het gemeenschappelijk standpunt stelt een algemene termijn van vier jaar voor de
voorbereiding van de uitvoeringsmaatregelen, zulks na goedkeuring van het programma. De
Commissie herinnert de instellingen aan haar algemeen beleid, dat haar niet toelaat nieuwe
werkzaamheden met vaste termijnen op zich te nemen, zolang het haar aan de nodige
financiële middelen en mankracht ontbreekt. Dit neemt niet weg dat de Commissie, gezien de
essentiële betekenis van dit programma voor de verwezenlijking van de duurzame
ontwikkelingsdoelstelling, deze indicatieve termijn onderschrijft.

De juridische grondslag van het Milieuactieprogramma van de Gemeenschap is artikel 175,
lid 3, van het EG-Verdrag, waarin de medebeslissingsprocedure voor algemene
actieprogramma's wordt vastgelegd. Uit deze bepaling volgt dat het besluit om een
programma goed te keuren van algemene aard is en dat de voor de uitvoering van het
programma benodigde maatregelen aan de hand van bijkomende communautaire besluiten
moeten worden vastgesteld. Derhalve worden in de artikelen 1 en 2 brede doelstellingen voor
het milieubeleid aangegeven en komen, indirect, ook integratie en vooruitgang op de weg
naar duurzame ontwikkeling aan de orde. Het programma komt niet met nieuwe streefcijfers,
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hetgeen de algemene aard van het programma bevestigt; wel is het de bedoeling dat deze in
een volgend stadium op basis van de best beschikbare gegevens worden vastgesteld. Dit moet
dan gebeuren in samenspraak met de belanghebbenden, die het nodige moeten doen om te
bereiken dat de streefcijfers kunnen worden gehaald.

Artikel 3 - Innoverende instrumenten ter aanvulling van de wetgeving

Ook hier bestaat er algemene overeenstemming over de behoefte aan innoverende middelen
om milieudoelstellingen te kunnen realiseren. In het gemeenschappelijk standpunt wordt
bevestigd dat er meer gebruik moet worden gemaakt van verschillende beleidsinstrumenten,
waaronder wetgeving en medereguleringsmechanismen.

Artikel 4 - Rol en aard van thematische strategieën

Het voorstel van de Commissie voor het gebruik van thematische strategieën, dat voor een
groot deel vervat is in de mededeling waarvan het voorstel voor een besluit vergezeld gaat, is
toegejuicht als een innoverende aanpak van een reeks complexe vraagstukken.

Alle instellingen erkenden dat deze strategieën moeten worden vastgesteld, en wel op basis
van een breed overleg met de betrokken sociaal-economische groeperingen en dat hier ook de
Raad en het Parlement bij moeten worden betrokken als waarborg voor de nodige politieke
ondersteuning van de maatregelen die zullen worden voorgesteld. De Raad erkent echter wel
de noodzaak de Commissie de nodige flexibiliteit te geven en een buitensporig lange
procedure voor de goedkeuring van de strategieën zelf te vermijden. Uiteindelijk wordt de
zaak dan ook zo geformuleerd dat, daar waar de aard van het onderwerp zulks redelijkerwijze
rechtvaardigt, het gebruik van een besluit uit hoofde van artikel 175 zal worden aanbevolen.

Artikel 5 - Klimaatverandering, bevestiging van de benadering

De algehele benadering van de Commissie, welke bestaat in een erkenning van de conclusies
van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering1, maar waarmee
praktisch gezien naar het minder hoog gegrepen Kyoto-streefcijfer wordt toegewerkt, is
bevestigd. De belangrijke bijdragen van energie, vervoer en industrie worden door de Raad in
het gemeenschappelijk standpunt benadrukt.

Artikel 6 - Benadrukking van het belang van herstel en behoud

Op één lijn met de zienswijzen van alle instellingen stelt het gemeenschappelijk standpunt
opnieuw scherp op de noodzaak het Natura 2000-netwerk vast te stellen en te implementeren
en dit tot mariene gebieden en de kandidaat-lidstaten uit te breiden. Het belang van
maatregelen ter bescherming van biologische diversiteit, bijvoorbeeld bij de tenuitvoerlegging
van de CBD2-actieplannen of -maatregelen ter bestrijding van binnendringende uitheemse
soorten, heeft grotere nadruk gekregen.

Artikel 7 - Gezondheid en kwaliteit van het bestaan

Alle instellingen erkennen dat het noodzakelijk is de bescherming van de menselijke
gezondheid bij de uitwerking van het milieubeleid grotere nadruk te geven. Dit heeft gevolgen
voor nieuwe werkzaamheden, bijvoorbeeld met betrekking tot chemische stoffen,

                                                
1 IPPC.
2 Verdrag inzake biologische diversiteit.
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bestrijdingsmiddelen en lawaai, alsmede voor de meer "gevestigde" beleidssectoren als lucht
en water, waarbij het voornamelijk om problemen bij de implementatie gaat.

Men is het erover eens geworden dat het, ondanks de theoretische wenselijkheid hiervan,
onmogelijk is alle gevaren voor de gezondheid te elimineren. Het komt er dus op neer dat
men moet proberen deze gevaren tot een minimum te beperken. Bij het milieubeleid moet
men echter vooral nieuwe, schonere en rendabele oplossingen bevorderen, bijvoorbeeld bij de
productie en het gebruik van chemische stoffen en bestrijdingsmiddelen in industrie en
landbouw.

Voor het stadsvervoer is er een thematische strategie welke voorziet in de bevordering van
een efficiënt vervoer in het algemeen en van het openbaar vervoer in het bijzonder.

Artikel 8 - Efficiënt beheer van natuurlijke rijkdommen en beperking van de hoeveelheid afval

Een duurzame consumptie en een duurzaam gebruik van hulpbronnen komen aan de orde in
het gemeenschappelijk standpunt, waarbij aandacht wordt besteed aan eco-efficiëntie met haar
win-win-oplossingen voor bedrijfsleven/consument/milieu. Evenzo moet bij het toekomstig
afvalbeleid rekening worden gehouden met een geïntegreerde productgeoriënteerde
beleidsbenadering, ondersteund door maatregelen ter bevordering van hergebruik en, voor
afvalstoffen die nog steeds worden gegenereerd, voorkeur voor terugwinning, en, in het
bijzonder, voor recyclage. Wat de streefcijfers betreft, aanvaardde de Raad dat afval een
bijzonder complexe materie is en dat onderhandelingen over een algemeen actieprogramma
niet de beste manier zijn om nieuwe streefwaarden vast te stellen. De Commissie is evenwel
verzocht in 2002 een aantal voorstellen voor streefcijfers te doen.

Artikel 10 - Een betere beleidsvorming, rapportage en evaluatie

Men is het er algemeen over eens dat het milieubeleid moet worden gemoderniseerd met
nieuwe methoden en technieken waarbij een veel groter gedeelte van de samenleving
betrokken is. Op deze manier wordt het waarschijnlijker dat de beleidsmaatregelen dichter bij
de werkelijkheid komen te staan en een betere kans maken om verbeteringen te
bewerkstelligen. In zijn gemeenschappelijk standpunt bevestigt de Raad deze aanpak en geeft
hij duidelijk aan dat volledige transparantie vereist is bij dit proces, dat gebaseerd zou moeten
worden op duidelijke richtsnoeren en gevestigde procedures, zonder dat hierbij de flexibiliteit
in het gedrang mag komen. Benadrukt wordt hoe belangrijk het is de gevolgen van de
beleidsvoorstellen en de doeltreffendheid van bestaande maatregelen te evalueren; in
combinatie met de aangegeven vereiste van een "duurzaamheidseffectbeoordeling" als
onderdeel van de duurzame ontwikkelingsstrategie, vormt dit een belangrijke stap voorwaarts.

3.2 Uitvoerige beoordeling

Hieronder volgt een uitvoerige analyse van de wijze waarop de amendementen van het
Europees Parlement hun neerslag in het gemeenschappelijk standpunt hebben gekregen. Het
Parlement heeft 226 amendementen goedgekeurd. De Commissie heeft hiervan 30 in hun
geheel en verder 92 gedeeltelijk en/of in beginsel aanvaard. De overige amendementen
konden niet worden geaccepteerd. Uiteindelijk zijn 42 amendementen op de een of andere
manier in het gemeenschappelijk standpunt verwerkt. Welk standpunt de Commissie ten
aanzien van alle amendementen inneemt, wordt in de bijlage kort samengevat.
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A. Door de Commissie aanvaarde en geheel of gedeeltelijk in het gemeenschappelijk
standpunt verwerkte amendementen

Overwegingen

In overweging 30 wordt, zoals voorgesteld in amendement 14, een verwijzing naar het
vervoerbeleid opgenomen. Overweging 15 bevat een algemene verwijzing naar toegang tot
informatie en rechtspraak (amendement 16) en een specifieke verwijzing naar het Verdrag
van Aarhus is in artikel 3, lid 9, te vinden. De belanghebbenden worden, zoals gevraagd in
amendement 261, in de overwegingen 14 en 33 genoemd.

Beginselen en algemene doelstellingen

De voornaamste operationele doelstellingen, die eerder in artikel 2 waren ondergebracht, zijn
overgebracht naar de thematische en algemene artikelen 5-10 (amendementen 26-33).
Dientengevolge wordt in artikel 2 thans een meer beknopt overzicht van de beginselen en
algemene doelstellingen gegeven. In grote lijnen correspondeert dit met de amendementen 21,
24, 34, 35, 37, 39 en 40. Meer specifieke verwijzingen naar bodemgebruik (35) en
economische instrumenten (37) zijn in de artikelen 6, lid 2, sub c) en 8, lid 2, (i) sub e) te
vinden.

Strategische benaderingen

Amendement 276 (inclusief amendement 44) betreffende de ontwikkeling van de
milieuwetgeving en de beginselen van deze wetgeving (aansluitend bij die welke in
artikel 174, lid 2, van het Verdrag worden genoemd) vindt zijn neerslag in de artikelen 3, lid 1
en lid 2, en 2, lid 1. Het vervangingsvraagstuk, dat niet in artikel 174, lid 2, wordt genoemd,
komt aan de orde in de artikelen 7, lid 1 en 7, lid 2, sub c) waar het chemische stoffen en
bestrijdingsmiddelen betreft. In artikel 3, lid 2, vinden wij de amendementen 55 en 62 inzake
tenuitvoerlegging, alsmede 61 inzake goedkeuring, inspectie, monitoring en handhaving door
de lidstaten terug. Ook vinden de grote lijnen van de amendementen 57, 58 en 59 inzake het
optreden tegen inbreuken hierin hun neerslag.

Delen van de amendementen 69 en 292 inzake de prestaties van bedrijven op milieugebied
krijgen gestalte in artikel 3, lid 5, in de vorm van een strategische benadering, namelijk
verbetering van de samenwerking en partnerschappen met bedrijven met het oog op een
verbetering van de milieuprestaties, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen
(amendement 74).

Het onderzoek (amendement 54) komt nu uitvoerig aan bod in artikel 10, sub d), met tevens
een verwijzing naar het communautaire kaderprogramma (amendement 173).

In artikel 3, lid 4, wordt de verwijzing naar marktinstrumenten en economische instrumenten
ruimer geformuleerd, met inachtneming van amendement 75 en delen van amendement 68. In
artikel 3, lid 5, wordt rekening gehouden met amendement 72 wanneer hier procedures
worden genoemd die moeten worden gevolgd in het geval van niet-nakoming van vrijwillige
verbintenissen. De overige in amendement 68 vervatte punten, inzake verantwoordelijkheid
en aansprakelijkheid, zijn opgenomen in artikel 3, lid 8, en klinken door in de algemene
bepalingen met betrekking tot het beginsel "de vervuiler betaalt", of vallen, zoals in het geval
van wettelijke aansprakelijkheid, buiten het bestek van dit milieuactieprogramma.

De in de amendementen 82, 88 en 92 tot uitdrukking gebrachte ideeën inzake deelneming,
informatie en milieubewustzijn hebben hun neerslag gevonden in artikel 3, lid 9. Hoewel er in
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de tekst niet specifiek naar de inschakeling van plaatselijke gemeenschappen
(amendement 53) wordt verwezen, gebeurt dit volgens de Commissie toch impliciet in
artikel 3, lid 6 (overheidsinstanties), in artikel 3, lid 9 (NGO's en burgers) en in artikel 3,
lid 10 (uitwisseling van ervaringen).

Amendement 96 inzake het aanmoedigen van regionale planning en de bevordering van
netwerken die een uitwisseling van ervaringen vergemakkelijken is in artikel 3, lid 10, terug
te vinden. Hier zijn ook de in de amendementen 93, 97, 98 en 101 vervatte gedetailleerde
eisen verwerkt, zodat programma's en gebieden niet uitdrukkelijk behoeven te worden
vermeld. Amendement 246 inzake milieumaatregelen in de landbouw vormt een
herformulering van het oorspronkelijke voorstel van de Commissie en blijft in artikel 3,
lid 10, doorklinken.

Thematische strategieën

De thematische strategiebenadering wordt verder verduidelijkt in een nieuw artikel 4. Dit
artikel bevat bepalingen voor de basisstructuur van thematische strategieën: de vorm (waar
nodig een besluit, waarbij de Commissie de nodige flexibiliteit krijgt), de procedure en de
behoefte aan een reeks maatregelen, b.v. van wetgevende of niet-wetgevende aard, overleg,
termijnen en rapportage. op deze wijze wordt het gestelde in amendement 20 rechtstreeks in
acht genomen.

De grote lijnen van de thematische strategieën, welke deels een afspiegeling van de
amendementen vormen, worden nu verder uitgewerkt:

Artikel 6, lid 2, sub c) (amendement 148) – bodemgebruik

Artikel 6, lid 2, sub g) (amendement 157) – zeemilieu

Artikel 7, lid 2, sub c) (amendement 188) – bestrijdingsmiddelen

Artikel 7, lid 2, sub f) – luchtkwaliteit

Artikel 7, lid 2, sub h) (amendementen 171 en 207) – stedelijk milieu

Artikel 8, lid 2, sub i) (amendementen 212 en 213) – gebruik en beheer van hulpbronnen

Artikel 8, lid 2, sub iii) (amendement 217) – afvalrecyclage

Klimaatverandering

In amendement 104 worden de algemene doelstellingen omschreven van de maatregelen ter
bestrijding van de klimaatverandering; dit amendement heeft zijn neerslag gekregen in
artikel 2, lid 2, eerste streepje. Een vermindering van de broeikasgasemissies tegen 2040 met
50% gaat evenwel niet verder dan de in artikel 2 reeds genoemde IPCC-doelstelling, welke
neerkomt op een algehele verlaging met 70%. Een vermindering met 50% kan, afhankelijk
van de ontwikkelingen, te hoog of te laag gegrepen zijn.

Een expliciete verwijzing naar bepaalde sectoren, zoals gevraagd in amendement 114,
geschiedt nu via de meer omvattende sectorinitiatieven voor energie, vervoer, industriële
productie en andere sectoren (artikel 5, lid 2). Evenzo komen de specifieke verzoeken ten
aanzien van het vervoer (amendementen 116, 117, 127, 128 en 287), energie (123) en
industrie (120) in algemene termen in artikel 5, lid 2, terecht. Het specifieke reeds geldende
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streefcijfer van 18% voor een bruto-elektriciteitsproductie door warmtekrachtkoppeling (123)
is in artikel 5, lid 2, (ii), sub d), ondergebracht. De rest van amendement 123, met inbegrip
van de veranderde streefwaarde voor hernieuwbare energiebronnen, en het gedetailleerde
streefcijfer voor alternatieve brandstoffen (287) werden niet voor dit algemene
actieprogramma geschikt geacht. Terwijl artikel 5, lid 2, (vi), sub a) naar een kaderregeling
voor een energieheffing (liever dan een milieuheffing) blijft verwijzen, wordt thans in
artikel 2, lid 3, benadrukt dat er rekening moet worden gehouden met de noodzaak de
milieukosten te internaliseren, waarbij dan voor een deel tegemoet wordt gekomen aan de
door het Parlement in zijn amendement terzake gevraagde volledige internalisering van
externe kosten (amendement 291).

De behoefte aan technologieoverdracht en de samenwerking met derde landen in het
algemeen, welke in amendement 251 worden geïntroduceerd, zijn nu ondergebracht in
artikel 5, lid 5, terwijl artikel 5, lid 4, ingaat op de uitbreidingsaspecten van de
klimaatverandering, een onderdeel van amendement 254.

Biodiversiteit

Amendement 133 omschrijft het algemene doel van de actie inzake natuur en biodiversiteit en
is opgenomen in artikel 2, lid 2, tweede streepje, en in sterkere mate in artikel 6, lid 1, waar
het de achteruitgang van de biodiversiteit betreft.

Artikel 6, lid 1, is ook het onderkomen van de amendementen 134 en 136 betreffende de
bescherming van het natuurlijk milieu en de bodem, de essentie van amendement 137
betreffende de biodiversiteitstrategie van de Gemeenschap, amendement 138 betreffende
waardevolle landschappen, amendement 140 inzake genetische verliezen en amendement 141
inzake water (hoewel deze zaken voornamelijk in artikel 7 worden behandeld). De
verwijzingen in amendement 137 naar de habitat- en vogelrichtlijn zijn in artikel 6, lid 2,
sub a), terechtgekomen.

De artikelen 6, lid 2, a) en lid 2, g), omvatten de wijzigingen 142 en 143 betreffende Natura
2000. De algemene verklaring inzake de bescherming van soorten, in het bijzonder bedreigde
soorten, en het hiertoe te verrichten relevante onderzoek (amendement 144 en 145) zijn nu in
artikel 6, lid 1, en lid 2, sub a), terug te vinden.

De rol van de landbouw bij de bescherming van natuur en biodiversiteit wordt uitvoeriger
beschreven (artikel 6, lid 2, sub f)), hoewel het niet nodig is de op dit gebied te ondernemen
acties te beperken tot de context van de voor 2003 geplande herziening van het GLB
(amendementen 150 en 257). De kern van amendement 151 inzake geïntegreerde plannen op
alle niveaus is terug te vinden in de algemene doelstellingen van de communautaire strategie
met betrekking tot biodiversiteit in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel (artikel 6,
lid 2, sub a)). In artikel 6, lid 2, sub h), is nu ook sprake van het VN-forum inzake bossen
(amendement 155).

Het Parlement had gevraagd om grensoverschrijdende netwerken van groene zones
(amendement 156); aan dit verzoek wordt tegemoet gekomen met een algemene verwijzing
naar grensoverschrijdende samenwerking in artikel 9, lid 2, (i).

Het specifieke doel van bekrachtiging en tenuitvoerlegging van het protocol van Cartagena
inzake biologische veiligheid (amendement 158) duikt nu in artikel 6, lid 2 (i) op. Evenzo
wordt de noodzaak om op te treden tegen mogelijke gevaren van biotechnologie en genetisch



9

gemodificeerde producten voor de menselijke gezondheid in dit artikel tot uiting gebracht
(amendement 259).

Een specifieke verwijzing naar een geïntegreerd beheer van kustzones wordt opgenomen in
artikel 6, lid 2, sub g), hoewel het voorbarig is, in afwachting van het resultaat van de
besprekingen over het huidige voorstel voor een aanbeveling, aan te dringen op een wettelijk
kader (amendement 268).

Milieu, gezondheid en kwaliteit van het bestaan

Amendement 160 geeft het algemene doel aan van de actie inzake milieu, gezondheid en
bestaanskwaliteit en is vervat in artikel 2, lid 2, derde streepje, behalve waar het de specifieke
benadrukking van voedingsmiddelen en drinkwater betreft.

De amendementen 161, 167, 169 en 170 betreffende de van een slechte water- of
luchtkwaliteit en hoge geluidsniveaus uitgaande bedreiging voor milieu en gezondheid zijn
opgenomen in artikel 7, lid 1, inzake de doelstellingen.

In artikel 7, lid 2, sub a), wordt thans ingegaan op de gevolgen van elektromagnetische
vervuiling voor de gezondheid (amendementen 172 en 204) en de actualisering van
gezondheidsnormen en grenswaarden door ook rekening te houden met synergieën en de
wisselwerking tussen verscheidene vormen van verontreiniging (amendement 174). Er is nu
ook sprake van een verder doorgevoerde coördinatie van het onderzoek (amendement 175),
zonder dat er specifieke onderzoekgebieden worden genoemd. Deze kwesties worden beter
behandeld in het zesde kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling zelf.

Wat chemische stoffen betreft, wordt in artikel 7, lid 2, sub b), bepaald dat de meest
zorgwekkende hiervan aan een vergunningsplicht moeten worden onderworpen
(amendement 179). Door de tussentijdse evaluatie als uiterste termijn voor de
inwerkingtreding van de vereiste maatregelen voor chemische producten aan te houden, komt
men tegemoet aan de voornaamste eis van (amendement 289). De noodzaak van ratificatie
van de Conventie inzake persistente organische verontreinigende stoffen (amendement 182)
komt in artikel 7, lid 2, sub d) aan de orde, terwijl er ook een generieke bepaling is inzake de
ratificatie van internationale conventies en verdragen in artikel 9, lid 2, sub d)
(amendement 181). Amendement 183 betreffende de ratificering van het Verdrag van
Rotterdam wordt als redactionele wijziging toegevoegd (artikel 7, lid 2, sub d)).

Artikel 7, lid 2, sub e) inzake de waterkwaliteit verwijst nu concreter naar de kaderrichtlijn
waterbeleid (hoewel deze niet geheel binnen de voor dit programma geldende termijnen ten
uitvoer kan worden gelegd – amendement 193) en naar de richtlijn zwemwater
(amendement 194).

Artikel 7, lid 2, sub g), bevat thans algemene bepalingen inzake geluidshinder (als gevraagd
in amendement 282).

Natuurlijke rijkdommen en afval

Amendement 278 (eerste deel) omschrijft het algemene doel van de actie inzake natuurlijke
rijkdommen en afval en is vervat in artikel 2, lid 2, vierde streepje, hoewel de gedetailleerde
streefwaarden niet worden aanvaard omdat deze niet in een algemeen actieprogramma
thuishoren. Ernaar streven dat het verbruik van hulpbronnen de draagkracht van het milieu
niet te boven gaat (amendement 37) en dat de hoeveelheid afval en het gevarenpotentieel
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ervan tot een minimum worden beperkt (tweede deel van amendement 278) zijn
doelstellingen die in artikel 8, lid 1 tot uitdrukking worden gebracht.

Artikel 8, lid 2, (i) sub d) voorziet in meer duurzame productie- en winningsmethoden aan de
hand van de in amendement 213 tot uiting gebrachte ideeën.

Artikel 8, lid 2 (iv) voorziet thans in de uitwerking of herziening van wetgeving betreffende
verpakking en batterijen en inzake bouw- en sloopafval (amendementen 215 en 216).

Internationale vraagstukken

Amendement 226 betreffende multilaterale milieuovereenkomsten en amendement 229
betreffende het voorzorgsbeginsel zijn verwerkt in artikel 9, lid 2, sub h) en sub f). De
essentie van amendement 230 inzake duurzaamheid effect beoordelingen van
handelsovereenkomsten is in artikel 9, lid 2, sub g) terecht gekomen.

De amendementen 231 en 232, waarin tot een nauwere samenwerking met Rusland en de
Middellandse- en Oostzeeregio’s wordt opgeroepen, heeft in algemenere vorm gestalte
gekregen in artikel 9, lid 2, (i).

Beleidsvorming

Bepalingen inzake informatie, deelneming en besluitvorming, het onderwerp van de
amendementen 234 en 237, zijn thans ondergebracht in artikel 3, leden 3 en 9, inzake de
tenuitvoerlegging van het Verdrag van Aarhus. De uitwerking van gemeenschappelijke
beginselen voor een dialoog (amendement 236) komt ook in artikel 10, sub a) aan bod.
Bepalingen betreffende evaluatieprocedures (amendement 241) zijn in artikel 10, sub c)
neergelegd.

In artikel 3, lid 3, wordt thans nog eens gewezen op de rol van strategische milieu-
effectbeoordelingen (amendement 238).

De deelname van plaatselijke autoriteiten en wetenschappelijke forums komt in algemene
termen in artikel 10 aan bod, in het bijzonder door middel van contacten met onder andere
wetenschappelijke en academische kringen (amendementen 237 en 240).

Toezicht

Het voorstel om de tussentijdse evaluatie te baseren op een complete reeks indicatoren
(amendement 245) is overgenomen in artikel 11, lid 1.

B. Door de Commissie aanvaarde amendementen van het Parlemen, welke niet in het
gemeenschappelijk standpunt zijn verwerkt.

Strategische benaderingen

Artikel 3, lid 8

De Raad verwierp het voorstel van het Parlement om doeltreffende milieuwetgeving voor
2003 in te voeren (amendement 288).
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Artikel 3, lid 10

De Raad verwierp het voorstel van een uitdrukkelijke verwijzing naar het cultureel erfgoed en
historische Europese stadscentra en dorpen bij de ruimtelijke ordening (amendement 95).

Klimaatsverandering

In artikel 5 heeft de Raad, die wel de vereiste van een regionale klimaatmodellering wil
overnemen, niet willen aangeven dat een en ander ook lokale aanpassingsmaatregelen dient te
omvatten (amendement 131). Tevens heeft de Raad geweigerd een datum vast te stellen voor
de totstandbrenging van een de gehele Gemeenschap omspannend systeem voor het
verhandelen van CO2-emissierechten (amendement 290).

Natuur en biodiversiteit

Wat artikel 6 betreft, meende de Raad dat de integratie van milieuoverwegingen in het
gemeenschappelijk visserijbeleid (amendement 152) geen onderwerp is dat thuishoort in een
algemeen actieprogramma als bedoeld in artikel 175 van het Verdrag. Hoe dan ook, artikel 6
van het Verdrag voorziet reeds in de integratie van milieuoverwegingen in het beleid op
andere gebieden.

Milieu, gezondheid en bestaanskwaliteit

Ten aanzien van artikel 7 meende de Raad dat de voorgestelde verwijzing naar de richtlijn
inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (1996/61/EG) buiten de
strategische draagwijdte van een artikel inzake milieu, gezondheid en bestaanskwaliteit
(amendement 279) valt.

Beleidsvorming op milieugebied

Volgens de Raad (artikel 10) is de door het Parlement voorgestelde verwijzing naar
cartografische en geografische informatiesystemen niet nodig, gezien de algemene verwijzing
naar aardobservatie-instrumenten en -toepassingen (amendement 243).

C. Door de Raad aangebrachte wijzigingen

De Raad heeft een zekere mate van detaillering in de tekst geïntroduceerd. De Commissie kan
dit aanvaarden, voor zover de strategische benadering hier niet te zeer onder lijdt en de
nieuwe tekst andere door de Commissie te ontplooien beleidsinitiatieven, zoals het
kaderprogramma 2002 - 2006 voor onderzoek en technologische ontwikkeling, niet
doorkruist. Sommige van de door de Raad aangebrachte wijzigingen corresponderen met
bepaalde amendementen van het Parlement - welke echter niet de steun van de Commissie
hebben gekregen - en deze worden in het onderstaande steeds tussen haakjes geplaatst. Met
name moet worden gewezen op een aantal voorgestelde overwegingen die door de Raad in de
desbetreffende artikelen zijn verwerkt.

Overwegingen

Overweging 5 bevat een verwijzing naar het voorzorgsbeginsel (amendement 260).
Overweging 29 inzake afval combineert de oorspronkelijke overwegingen 21 en 22
(amendementen 12 en 13).
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Beginselen en algemene doelstellingen

De Raad heeft in artikel 2, lid 1 erkend dat dit programma de basisstructuur vormt voor het
communautaire milieubeleid voor de komende tien jaar, met als uitgangspunten de vereisten
van integratie en duurzame ontwikkeling en de grondbeginselen van het milieubeleid van de
Gemeenschap (amendement 22), en als zodanig de milieubijdrage vormt tot de duurzame
ontwikkelingsstrategie van de Unie (amendement 25). De Raad heeft nochtans het advies
gevolgd van zijn juridische dienst, die van mening was dat artikel 6 van het Verdrag geen
geschikte juridische grondslag voor dit besluit vormt. Bovendien benadrukt de Raad in
artikel 2, lid 4, dat de uit dit programma voortvloeiende maatregelen in overeenstemming
zouden moeten zijn met de sociale en economische dimensie van duurzame ontwikkeling
(amendement 23).

Strategische benaderingen

De Raad voorziet (artikel 3, lid 2, derde streepje) in een meer systematische beoordeling van
toepassing van de milieuwetgeving in de lidstaten (amendement 4) en verwijst in de alinea na
het eerste streepje naar maatregelen om inbreuken op de milieuwetgeving aan te pakken
(amendement 60).

Wat de integratie betreft, wil de Raad er zorgvuldig op toezien dat acties op sociaal en
economisch gebied met dit programma in overeenstemming zijn (artikel 3, lid 3, tweede
streepje), wijst de Raad op het belang van milieueffectrapportage (zesde streepje –
amendement 51) en benadrukt hij dat de doelstellingen van dit programma bij toekomstige
financiële beoordelingen in overweging moeten worden genomen (zevende streepje). Zonder
dat er afzonderlijke beleidssectoren worden genoemd, wordt verwezen naar doelstellingen en
uiterste termijnen (amendement 45). De Raad wijst op de noodzaak ervoor te zorgen dat
milieuoverwegingen in beleidsinitiatieven van de Commissie geheel tot hun recht komen
(derde streepje – amendementen 7 en 47).

In artikel 3, lid 4, eerste streepje, noemt de Raad de noodzaak om subsidieregelingen met
negatieve milieueffecten te veranderen, maar maakt hierbij geen gewag van termijnen
(amendement 263). In artikel 3, lid 4, vierde streepje, voorziet de Raad in een betere integratie
van milieuaspecten bij normalisatieactiviteiten (amendement 109). De Raad wil ook de
milieuprestaties van bedrijven verbeteren en productinnovatie bevorderen (artikel 3, lid 5,
vijfde streepje).

Artikel 3, lid 5, is gewijd aan de milieuzorg die eigen is aan een geïntegreerde
beleidsbenadering (amendement 70). Ook komen hierin vrijwillige verbintenissen aan de orde
(amendement 265).

Het idee om de levenscyclus van een product als uitgangspunt te nemen bij de plaatsing van
overheidsopdrachten is verwerkt in artikel 3, lid 6 (amendement 78).

De Raad legt bijzondere nadruk op de bevordering van integratie bij de activiteiten van
financieringsinstellingen, zoals de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling
(artikel 3, lid 7, derde streepje).

Thematische strategieën

De Raad heeft te kennen gegeven dat de thematische strategieën, waar zulks aangewezen is,
de vorm van een besluit moeten aannemen, hoewel een dergelijke keuze uiteraard zal
afhangen van de geschiktheid van het onderwerp en de context amendement 264). In artikel 4
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van het gemeenschappelijk standpunt heeft de Raad de algemene structuur van de thematische
strategieën overgenomen, die de Commissie in haar mededeling had voorgesteld
(amendement 2).

Klimaatverandering

De Raad stipuleert dat het Protocol van Kyoto in 2002 van kracht moet worden
(amendementen 105 en 247), dat er tegen 2005 aantoonbare resultaten moeten zijn van de in
het kader van het protocol aangegane verbintenissen (amendement 107) en dat de
Gemeenschap zal moeten aandringen op de vaststelling van meer stringente streefcijfers voor
de op Kyoto volgende periode (amendement 108). De Raad voorziet ook in een verbetering
van de monitoring van broeikasgassen in het kader van het interne akkoord over de
lastenverdeling (artikel 5, lid 2, (i), sub c)).

De Raad blijft belang hechten aan de bevordering van het gebruik van hernieuwbare
energieopwekkers ter vervanging ter traditionele brandstoffen en energiebronnen in artikel 5,
lid 2, (ii) (amendement 9), alsmede op het gebruik van brandstoffen met een laag
koolstofgehalte (amendement 248).

De Raad wil toe naar communautaire actie ter vermindering van de broeikasgasemissies
vanuit scheepsbunkers, indien overeenstemming over dergelijke maatregelen binnen de
Internationale Maritieme Organisatie tegen 2003 nog steeds is uitgebleven (artikel 5, lid 2,
(iii), sub b)) en wil dat de milieukosten volledig in de vervoersprijzen worden doorberekend
(artikel 5, lid 2, (iii), sub f)). In deze uitgebreide sectie komen bredere transportvraagstukken,
in het bijzonder energie-efficiënt vervoer (amendement 130) en de vermindering van de
broeikasgasemissies aan de orde (amendementen 106 en 284).

De Raad heeft de bepalingen inzake het ten aanzien van de kandidaat-lidstaten en de
ontwikkelings- en overgangslanden, vooral op het punt van capaciteitsopbouw en
technologieoverdracht, te voeren beleid in sterkere termen gesteld (artikel 5.4 en 5.5).

Natuur en biodiversiteit

De Raad heeft 2010 genoemd als het jaar waarin de achteruitgang van de biodiversiteit een
halt moet worden toegeroepen (artikel 6, lid 1, eerste streepje). De Raad wil ook het nodige
doen om duurzaam gebruik, duurzame productie en duurzame investeringen op dit gebied in
de hand te werken en streeft naar een billijke verdeling van de voordelen van het gebruik van
genetische rijkdommen ter uitvoering van het Verdrag inzake biologische diversiteit, en staat
voor maatregelen ter voorkoming en beheersing van binnendringende uitheemse soorten
(artikel 6, lid 2, sub a), derde, vijfde en zesde streepje).

De sectie betreffende ongevallen en rampen is uitgebreid tot het zeevervoer (artikel 6, lid 2,
sub b)), terwijl er in de winningsindustrie (artikel 6, lid 2, sub d)) moet worden gestreefd naar
een beperking van het negatieve milieueffect (amendement 222).

Artikel 6, lid 2, sub e), verwijst naar geschikte internationale instrumenten voor
landschapsbescherming (amendement 256).

Artikel 6, lid 2, sub f) bevat nu een ruimere verwijzing naar duurzame
plattelandsontwikkeling in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid
(amendement 50).
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De Raad beoogt (artikel 6, lid 2, sub h)) een betere coördinatie inzake bosbouwvraagstukken,
met inbegrip van etikettering, maatregelen ter bestrijding van de handel in illegaal gekapt hout
en inachtneming van de effecten van de klimaatsverandering op de bosbouw
(amendementen 139 en 283).

Met een iets ruimere verwijzing naar genetisch gemodificeerde organismen wordt op het
oorspronkelijke voorstel van de Commissie voortgebouwd (amendementen 159 en 166).

Milieu, gezondheid en kwaliteit van het bestaan

In artikel 7, lid 1, noemt de Raad 2020 als streefjaar (amendement 180) om een chemische
productie en een gebruik van chemicaliën te realiseren welke geen significante negatieve
effecten op gezondheid en milieu hebben. De Raad introduceert verder het begrip
“vervangbaarheid” (amendement 177) en wil bereiken dat gewasbeschermingsmiddelen
minder schadelijk worden voor de gezondheid van de mens en het milieu (amendement 270).

Er wordt aandacht besteed aan het vinden van alternatieven voor dierproeven bij onderzoek en
chemische testprocedures (artikel 7, lid 2, sub a/b)). Wat chemische stoffen betreft, maakt de
Raad specifiek melding van de zorgplicht van producenten, importeurs en verdere gebruikers
en een verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van risicobeoordelingen (artikel 7, lid 2,
sub b)), zowel voor producten (amendement 178), als voor het internationaal beheer van
chemische stoffen (artikel 7, lid 2, sub d)).

De Raad specificeert dat in zeer geringe hoeveelheden gebruikte chemische stoffen niet aan
tests en risicobeoordelingen hoeven te worden onderworpen en buiten
risicobeheersingssystemen kunnen worden gelaten; dit sluit aan bij de benadering van de
Commissie, als uiteengezet in het Witboek inzake een strategie voor een toekomstig beleid
voor chemische stoffen3.

De Raad wil in artikel 7, lid 2, sub b), bijzondere aandacht schenken aan persistente, bio-
accumulerende en giftige stoffen, alsmede aan bekende hormoonontregelende stoffen
(amendement 165), en wil bereiken dat informatie over chemicaliën voor iedereen
toegankelijk wordt (amendement 184).

Wat pesticiden betreft, voorziet de Raad in artikel 7, lid 2, sub c) in de volledige uitvoering en
toetsing van de doelmatigheid van het bestaande regelgevingskader (amendementen 189 en
191). Met betrekking tot water zorgt de Raad in artikel 7, lid 2, sub e) voor een betere
aansluiting bij de kaderrichtlijn waterbeleid, door nogmaals te wijzen op de noodzaak
oppervlakte- en grondwater te beschermen, een duurzaam watergebruik te bevorderen
(amendement 195) en de lozingen van prioritair gevaarlijke stoffen in water geleidelijk te
staken (amendementen 192 en 277).

Wat de luchtkwaliteit aangaat (artikel 7, lid 2, sub f)), zal in het kader van de thematische
strategie op langere termijn worden gestreefd naar niet-overschrijding van de kritische
belasting en kritische niveaus (amendement 168), wordt de bijdrage erkend die kan worden
gemaakt door de inachtneming van nationale emissiegrenzen (amendement 162) en wordt om
maatregelen gevraagd met betrekking tot troposferisch ozon en stofdeeltjes
(amendement 199). Internationale overwegingen krijgen de nadruk in dit artikel
(amendement 200), in het bijzonder tegen de achtergrond van het protocol van Montreal
inzake stoffen die de ozonlaag afbreken.

                                                
3 COM (2001) 88 van 27.02.2001.
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De Locale Agenda 21 (amendementen 6, 43, 227 en 239) wordt in artikel 7, lid 2, sub h),
genoemd.

Natuurlijke rijkdommen en afval

De Raad herinnert nog eens aan het tegen 2010 te bereiken doel om 22% van onze elektriciteit
uit hernieuwbare energiebronnen te halen (artikel 8, lid 1), waarbij de bosbouw duidelijk een
bijdrage kan leveren (amendement 153).

De Raad wil ook werken met een schatting van de materialen- en afvalstoffenstromen in de
Gemeenschap (artikel 8, lid 2, (i), sub a)), en met duurzamere productie- en
winningsmethoden (artikel 8, lid 2, (i), sub d)) in de context van een thematische strategie
inzake hulpbronnen.

Wat afvalpreventie en -beheer betreft, wordt de Commissie gevraagd voor 2002 een voorstel
voor te bereiden voor kwalitatieve en kwantitatieve reductiestreefcijfers met betrekking tot
alle relevante afvalstoffen, welke tegen 2010 in de gehele Gemeenschap zouden moeten
worden gehaald. Andere maatregelen hebben betrekking op productontwerp, de
bewustmaking van het publiek en indicatoren (artikel 8, lid 2, (ii)) in het kader van de
afvalpreventiebenadering.

Ten aanzien van afvalrecyclage verwijst de Raad in artikel 8, lid 2, (iii), naar de
verantwoordelijkheid van de producent en afvalbehandeling als onderdeel van een
thematische strategie (amendementen 219 en 220).

De internationale dimensie

De Raad legt thans sterker de nadruk op een internationaal optreden (artikel 9). Eén en ander
door middel van een betere samenhang tussen internationale verdragen en intensievere
samenwerking (amendement 228).

De amendementen 223 en 233 zijn van redactionele aard en zijn als zodanig in het
gemeenschappelijk standpunt verwerkt.

Beleidsvorming op milieugebied

In artikel 10, sub a), introduceert de Raad het idee van verbeterde mechanismen voor de
raadpleging van belanghebbenden (amendement 274), terwijl artikel 10, sub c), voorziet in
een beoordeling achteraf van mogelijke effecten (amendement 3). De Raad wil de NGO’s
meer inspraak geven bij het dialoogproces (artikel 10, sub b)) (amendement 235) en
verzekeren (artikel 10, sub d)) dat de in het milieuactieprogramma genoemde prioritaire
gebieden ook een hoofdprioriteit voor de communautaire onderzoekprogramma’s worden
(amendement 67). In dit artikel wordt evenwel duidelijk bepaald dat milieuprioriteiten in
openbare onderzoekprogramma's op nationaal of internationaal niveau een plaats moeten
krijgen en niet alleen in het kaderprogramma van de Gemeenschap. De Raad geeft, voor zover
de Gemeenschap hiertoe bevoegd is, ook raakpunten aan met beleidsmaatregelen voor
opleiding en onderwijs (amendementen 73, 81 en 91). De Commissie wordt verzocht een
voorstel in te dienen voor een coherenter en doeltreffender systeem waarmee kan worden
gezorgd voor efficiënte rapportage van hoge kwaliteit en voor vergelijkbare en relevante
milieugegevens en informatie. (Artikel 10, sub f)). Dit artikel verschaft ook middelen ter
verbetering van informatie uitgaande waarvan een beleid kan worden uitgestippeld
(amendement 64).
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4. CONCLUSIE

Zoals hierboven aangegeven, wordt het programma met het gemeenschappelijk standpunt
sterker gedetailleerd. Duidelijk is dat veel van het nieuwe materiaal in het programma
afkomstig is van de mededeling van de Commissie waarvan het voorgestelde besluit
vergezeld ging.

De Commissie heeft een strategisch programma voorgesteld en het gemeenschappelijk
standpunt sluit bij deze benadering aan. De geïntroduceerde nieuwe streefwaarden zijn
aanvaard en worden reeds aangehouden. Er geldt nu een algemene termijn voor de
voorbereiding van de uitvoeringsvoorstellen, maar tot een gedetailleerd werkprogramma komt
het niet. In het laatste geval zouden besluiten inzake begrotingen en financiële middelen niet
weg te denken zijn. De Commissie ziet het gemeenschappelijk standpunt thans als een
ambitieus, geloofwaardig en strategisch programma met zodanig gedefinieerde verplichtingen
dat alle partijen, niet alleen op institutioneel vlak, maar ook belanghebbenden op alle niveaus
in de lidstaten en de kandidaat-lidstaten, zich voor het programma zullen willen inzetten.

De Commissie stelt zich derhalve achter het gemeenschappelijk standpunt, waarmee reeds
rekening is gehouden in de conclusies van de Europese Raad van Gothenburg. De Commissie
verzoekt het Parlement en de Raad ervoor te zorgen dat het programma snel kan worden
goedgekeurd, zodat alle betrokkenen hun werkzaamheden kunnen aanvangen.
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Bijlage

Standpunt van de Commissie ten aanzien van de amendementen van het Parlement in eerste
lezing

Volledig door de Commissie aanvaarde amendementen:

De amendementen 14, 21, 26-33, 55, 57, 74, 88, 92, 131, 136, 141, 152, 155, 158, 170, 182,
183, 194, 229, 243, 245, 287 en 289 (30 amendementen).

Gedeeltelijk of in beginsel aanvaarde amendementen:

De amendementen 16, 20, 24, 34, 35, 37, 39, 40, 53, 54, 58, 59, 61, 62, 68, 69, 72, 75, 82, 93,
95, 96-98, 101, 104, 114, 116, 117, 120, 123, 127, 128, 133, 134, 137, 138, 140, 142-145,
148, 150, 151, 156, 157, 160, 161, 167, 169, 171-175, 179, 181, 188, 193, 204, 207, 212, 213,
215-217, 226, 230-232, 234, 236-238, 240, 241, 246, 251, 254, 257, 259, 261, 268, 276, 278,
279, 282, 288 en 290, 291, 292 (92 amendementen).

Verworpen amendementen:

De amendementen 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-13, 22, 23, 25, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48,
50, 51, 56, 60, 63, 64,65, 67, 70, 73, 78, 80, 81, 85, 90, 91, 94, 99, 100, 105, 106, 107-109,
118, 130, 132, 139, 147, 153, 159, 162, 165, 166, 168, 176, 177, 178, 180, 184, 187, 189, 191,
192, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 203, 210, 218, 219, 220, 222, 223, 224, 227, 228, 233, 235,
239, 244, 247, 248, 252, 256, 260, 263, 264, 265, 266, 270, 274, 277, 280, 281, 283 en 284
(104 amendementen).

De vetgedrukte amendementen zijn ten minste gedeeltelijk of in beginsel in het
gemeenschappelijk standpunt verwerkt.


