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RICHTLIJN 2002/   /EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van

tot voorziening in inspraak van het publiek in de opstelling

van bepaalde plannen en programma's betreffende het milieu

en, met betrekking tot inspraak van het publiek en toegang tot de rechter, tot wijziging

van de Richtlijnen van de Raad 85/337/EEG en 96/61/EG

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op artikel 175, lid 1,

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. 123.
2 PB C 221 van 7.8.2001, blz. 65.
3 PB C 357 van 14.12.2001, blz. 58.
4 Advies van het Europees Parlement van 23 oktober 2001 (nog niet bekendgemaakt in het

Publicatieblad), gemeenschappelijk standpunt van de Raad van               (nog niet
bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van het Europees Parlement van ................
(nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Gemeenschapswetgeving op het gebied van het milieu beoogt bij te dragen tot het

behoud, de bescherming en de verbetering van de kwaliteit van het milieu en tot de

bescherming van de gezondheid van de mens.

(2) De communautaire milieuwetgeving omvat de bepalingen op grond waarvan de autoriteiten

en andere instanties beslissingen nemen die aanmerkelijke gevolgen voor het milieu alsmede

voor persoonlijke gezondheid en welzijn kunnen hebben.

(3) Werkelijke inspraak bij het nemen van beslissingen biedt het publiek de gelegenheid zijn

mening en bezorgdheid die van belang kunnen zijn voor die beslissingen te uiten en stelt de

besluitvormers in staat daarmee rekening te houden, hetgeen de verantwoording en de trans-

parantie van de besluitvorming vergroot en bijdraagt tot de bewustheid bij het publiek van

milieuvraagstukken.

(4) Inspraak, waaronder inspraak van  verenigingen, organisaties en groepen, in het bijzonder

niet-gouvernementele organisaties die de milieubescherming bevorderen, moet derhalve

worden aangemoedigd.

(5) Op 25 juni 1998 heeft de Europese Gemeenschap het Verdrag van de VN/ECE betreffende

toegang tot informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter inzake

milieuaangelegenheden (het Verdrag van Aarhus), ondertekend. Het Gemeenschapsrecht

dient met het oog op de bekrachtiging ervan door de Gemeenschap aan dat verdrag te

worden aangepast.

(6) Een van de doelstellingen van het verdrag is het waarborgen van rechten inzake inspraak bij

bepaalde vormen van milieubesluitvorming teneinde bij te dragen tot de bescherming van

het recht in een milieu te leven dat passend is voor persoonlijke gezondheid en welzijn.
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(7) Artikel 6 van het Verdrag van Aarhus voorziet in inspraak in besluiten over specifieke in

bijlage I vermelde activiteiten en betreffende niet vermelde activiteiten welke aanmerkelijke

effecten op het milieu kunnen hebben.

(8) Artikel 7 van het Verdrag van Aarhus regelt inspraak betreffende plannen en programma's

betrekking hebbende op het milieu.

(9) Artikel 9, leden 2 en 4, van het Verdrag van Aarhus regelt de toegang tot gerechtelijke of

andere procedures voor het bestrijden van de materiële en formele rechtmatigheid van de

besluiten, het handelen of het nalaten vallende onder de inspraakbepalingen van artikel 6

van het Verdrag.

(10) Er dient ten aanzien van bepaalde richtlijnen op milieugebied die de overlegging van

plannen en programma's betreffende het milieu door de lidstaten verlangen maar geen

toereikende bepalingen betreffende inspraak bevatten in inspraak te worden voorzien in

overeenstemming met de bepalingen van het Verdrag van Aarhus, met name artikel 7.

(11) Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling

van bepaalde openbare en particuliere projecten 1 en Richtlijn 96/61/EG van de Raad van

24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging 2

dienen te worden gewijzigd om ervoor te zorgen dat zij volledig stroken met de bepalingen

van het Verdrag van Aarhus, met name artikel 6 en artikel 9, leden 2 en 4.

                                                
1 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG (PB L 73 van

14.3.1997, blz. 5).
2 PB L 257 van 10.10.1996, blz. 26.
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(12) Aangezien de doelstelling van het overwogen optreden, namelijk bijdragen tot de uitvoering

van de verplichtingen die voortvloeien uit het Verdrag van Aarhus, onvoldoende door de

lidstaten kan worden verwezenlijkt en derhalve, wegens de omvang en de gevolgen van het

optreden, beter op communautair niveau kan worden verwezenlijkt, kan de Gemeenschap,

overeenkomstig het beginsel van subsidiariteit van artikel 5 van het Verdrag, maatregelen

nemen. Overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel als bedoeld in dat artikel gaat deze

richtlijn niet verder dan hetgeen nodig is voor het bereiken van die doelstelling,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Doelstelling

Deze richtlijn heeft ten doel bij te dragen tot de uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien

uit het Verdrag van Aarhus, in het bijzonder door:

a) te voorzien in inspraak van het publiek in de opstelling van bepaalde plannen en programma's

betreffende het milieu;

b) de inspraak van het publiek te verbeteren en in de Richtlijnen 85/337/EEG en 96/61/EG van

de Raad bepalingen betreffende toegang tot de rechter op te nemen.
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Artikel 2

Inspraak van het publiek in plannen en programma's

1. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder "publiek" een of meer natuurlijke

personen of rechtspersonen en, in overeenstemming met nationale wetgeving of praktijk, hun

verenigingen, organisaties of groepen.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat het publiek in een vroeg stadium reële mogelijkheden tot inspraak

krijgt in de opstelling en wijziging of herziening van de plannen of programma's die krachtens de

bepalingen in bijlage I bij deze richtlijn dienen te worden opgesteld.

Met het oog daarop zorgen de lidstaten ervoor dat:

a) het publiek door openbare kennisgevingen of op een andere passende wijze, bijvoorbeeld met

elektronische middelen, indien beschikbaar, geïnformeerd wordt over alle voorstellen voor

plannen of programma's van dien aard of voor de wijziging of herziening ervan, en dat het

publiek relevante informatie betreffende dergelijke voorstellen ter beschikking wordt gesteld,

onder andere informatie over het recht op inspraak in de besluitvorming en over de bevoegde

instantie waaraan vragen en opmerkingen moeten worden gericht;

b) het publiek het recht heeft opmerkingen en meningen kenbaar te maken wanneer alle opties

open zijn, voordat besluiten betreffende de plannen en programma's worden genomen;

c) bij de besluitvorming naar behoren rekening wordt gehouden met het resultaat van de

inspraak;
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d) de bevoegde instantie zich naar behoren kwijt van haar taak het publiek te informeren over de

besluiten die zijn genomen en de motivering daarvan.

3. De lidstaten wijzen het publiek aan dat voor de toepassing van lid 2 recht op inspraak heeft,

waaronder betrokken niet-gouvernementele organisaties die aan eventuele voorschriften van de

nationale wetgeving voldoen, zoals die welke zich inzetten voor milieubescherming.

De nadere regelingen voor inspraak krachtens dit artikel worden door de lidstaten zodanig vast-

gesteld dat het publiek zich terdege kan voorbereiden en werkelijk inspraak heeft.

Er wordt voorzien in redelijke termijnen, die voldoende tijd laten voor de verschillende fasen van de

inspraak die dit artikel vereist.

4. Dit artikel is niet van toepassing op plannen en programma's die uitsluitend voor nationale

defensiedoeleinden of civiele rampen bedoeld zijn.

5. Dit artikel is niet van toepassing op plannen en programma's als bedoeld in bijlage I waarvoor

een inspraakprocedure wordt gevolgd krachtens Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement

en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de milieueffecten van bepaalde

plannen en programma's 1 of krachtens Richtlijn 2000/60/EG tot vaststelling van een kader voor

communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid. 2

                                                
1 PB L 197 van 21.7.200l, blz. 30.
2 PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1. Richtlijn als gewijzigd bij Besluit nr. 2455/2001/EG

(PB L 331 van 15.12.2001, blz. 1).
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Artikel 3

Wijziging van Richtlijn 85/337/EEG

Richtlijn 85/337/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1) in artikel 1, lid 2, worden de volgende definities toegevoegd:

""publiek": één of meer natuurlijke personen of rechtspersonen en, in overeenstemming met

de nationale wetgeving of praktijk, hun verenigingen, organisaties of groepen;

"betrokken publiek": het publiek dat gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van, of

belanghebbende is bij de in artikel 2, lid 2, bedoelde milieubesluitvormingsprocedures; voor

de toepassing van deze omschrijving worden niet-gouvernementele organisaties die zich voor

milieubescherming inzetten en voldoen aan de eisen van nationaal recht, geacht belang-

hebbende te zijn.";

2) in artikel 6 worden de leden 2 en 3 vervangen door:

"2. Het publiek wordt door openbare kennisgevingen of op een andere passende wijze,

bijvoorbeeld met elektronische middelen, indien beschikbaar in een vroeg stadium van de in

artikel 2, lid 2, bedoelde milieubesluitvormingsprocedures en uiterlijk zodra redelijkerwijs

informatie kan worden verstrekt in kennis gesteld van het volgende:

a) de aanvraag om een vergunning;
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b) het feit dat het project aan een milieu-effectbeoordelingsprocedure is onderworpen en,

voorzover relevant, het feit dat artikel 7 van toepassing is;

c) nadere gegevens betreffende de bevoegde instanties die verantwoordelijk zijn voor de

besluitvorming, die waarbij relevante informatie kan worden verkregen, die waaraan

opmerkingen of vragen kunnen worden voorgelegd en nadere gegevens betreffende de

termijnen voor het toezenden van opmerkingen of vragen;

d) de aard van de eventuele besluiten of, indien van toepassing, van het ontwerp-besluit;

e) een indicatie van de beschikbaarheid van de ingevolge artikel 5 verzamelde informatie;

f) tijd, plaats en wijze van verstrekking van de relevante informatie;

g) nadere gegevens inzake de regelingen voor inspraak die ingevolge lid 5 van dit artikel zijn

vastgesteld.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat het volgende binnen een redelijke termijn ter beschikking van het

betrokken publiek wordt gesteld:

a) de ingevolge artikel 5 verzamelde informatie;

b) in overeenstemming met de nationale wetgeving, de voornaamste rapporten en adviezen die

aan de bevoegde instanties zijn uitgebracht op het tijdstip waarop het betrokken publiek wordt

geïnformeerd in overeenstemming met lid 2 van dit artikel;
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c) overeenkomstig de bepalingen van Richtlijn 2002/   /EG van het Europees Parlement en de

Raad van                   inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie *, andere

informatie dan de in lid 2 van dit artikel bedoelde die relevant is voor het besluit overeen-

komstig artikel 8 en die pas beschikbaar wordt nadat het betrokken publiek overeenkomstig

lid 2 van dit artikel is geïnformeerd.

4. Het betrokken publiek dient in een vroeg stadium reële mogelijkheden tot inspraak in de in

artikel 2, lid 2, bedoelde milieubesluitvormingsprocedures te krijgen en heeft daartoe het recht

wanneer alle opties open zijn opmerkingen en meningen kenbaar te maken aan de bevoegde

instantie(s) voordat het besluit over de vergunningsaanvraag wordt genomen.

5. De nadere regelingen voor het informeren van het publiek (bijvoorbeeld met aanplakbiljetten

binnen een bepaalde omtrek of publicatie in plaatselijke kranten) en de raadpleging van het

betrokken publiek (bijvoorbeeld schriftelijk of met een openbare enquête), worden bepaald door de

lidstaten.

6. Er wordt in redelijke termijnen voorzien, die voor elk van de verschillende in dit artikel bepaalde

fasen voldoende tijd geven.

_____________
* PB            ";
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3) artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

a) lid 1 wordt vervangen door het volgende:

"1. Wanneer een lidstaat constateert dat een project vermoedelijk aanzienlijke milieu-

effecten zal hebben in een andere lidstaat, of wanneer een lidstaat waarvan het milieu

vermoedelijk aanzienlijke effecten zal ondervinden hierom verzoekt, doet de lidstaat op

het grondgebied waarvan men het project wil uitvoeren de andere lidstaat zo spoedig

mogelijk, doch uiterlijk wanneer hij zijn eigen publiek informeert, onder meer

toekomen:

a) een beschrijving van het project, met alle beschikbare informatie over het

mogelijke grensoverschrijdende effect ervan;

b) informatie over de aard van de beslissing die kan worden genomen,

en geeft hij de andere lidstaat een redelijke termijn om kenbaar te maken of hij wenst

deel te nemen aan de in artikel 2, lid 2, bedoelde milieubesluitvormingsprocedures;

tevens kan hij de in lid 2 van dit artikel bedoelde informatie verstrekken.

2. Wanneer een lidstaat die krachtens lid 1 informatie ontvangt, aangeeft dat hij voor-

nemens is aan de in artikel 2, lid 2, bedoelde milieubesluitvormingsprocedures deel te

nemen, dient de lidstaat op het grondgebied waarvan het project zal worden uitgevoerd,

voorzover hij dit nog niet heeft gedaan, de betrokken lidstaat de informatie toe te sturen

die krachtens artikel 6, lid 2, verstrekt en krachtens artikel 6, lid 3, de punten a) en b),

ter beschikking gesteld moet worden.";
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b) lid 5 komt te luiden:

"5. De nadere regelingen voor de uitvoering van dit artikel kunnen worden bepaald door

de betrokken lidstaten en bieden het betrokken publiek op het grondgebied van de

getroffen lidstaat reële mogelijkheden tot inspraak bij de in artikel 2, lid 2, bedoelde

milieubesluitvormingsprocedures betreffende het project.";

4) artikel 9, lid 2, komt te luiden:

"2. De bevoegde instantie of instanties brengen elke lidstaat die ingevolge artikel 7 is geraad-

pleegd op de hoogte en doen hem de in lid 1 genoemde informatie toekomen.

De geraadpleegde lidstaten zorgen ervoor dat die informatie op een geschikte wijze ter

beschikking van het betrokken publiek op hun grondgebied wordt gesteld.";

5) het volgende artikel wordt ingevoegd:

"Artikel 10 bis

De lidstaten zorgen ervoor dat, in overeenstemming met het toepasselijke nationale rechts-

stelsel, leden van het betrokken publiek die:

a) een voldoende belang hebben, dan wel

b) stellen dat inbreuk is gemaakt op een recht, wanneer het bestuursprocesrecht van een

lidstaat dit als voorwaarde stelt,
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in beroep kunnen gaan bij een rechtbank of een ander bij wet ingesteld onafhankelijk en

onpartijdig orgaan om de materiële of formele rechtmatigheid van enig besluit, handelen of

nalaten vallend onder de bepalingen betreffende de inspraak van het publiek van deze richtlijn

aan te vechten.

De lidstaten bepalen in welk stadium de besluiten, handelingen of nalatigheden kunnen

worden aangevochten.

Wat een voldoende belang dan wel een inbreuk op een recht vormt, wordt bepaald door de

lidstaten in het licht van de doelstelling het publiek een ruime toegang tot de rechter te ver-

lenen. Te dien einde wordt het belang van een niet-gouvernementele organisatie die voldoet

aan de vereisten van artikel 1, lid 2, geacht voldoende te zijn in de zin van punt a) van dit

artikel. Tevens worden die organisaties geacht rechten te hebben waarop inbreuk kan worden

gemaakt in de zin van punt b) van dit artikel.

De bepalingen van dit artikel sluiten een toetsingsprocedure in eerste instantie bij een

bestuursrechtelijke instantie niet uit en doen niet af aan de eis dat de bestuursrechtelijke

toetsingsprocedures doorlopen moeten zijn alvorens beroep bij een rechterlijke instantie kan

worden ingesteld, wanneer die eis bestaat naar nationaal recht.

Een dergelijke procedure moet eerlijk, billijk en snel zijn en mag niet buitensporig kostbaar

zijn.

Ter verhoging van de effectiviteit van de bepalingen van dit artikel dragen de lidstaten er zorg

voor dat het publiek informatie wordt verstrekt over toegang tot beroepsprocedures bij

bestuursrechtelijke en rechterlijke instanties.";
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6) in bijlage I wordt het volgende punt toegevoegd:

"22. Wijziging of uitbreiding van in deze bijlage opgenomen projecten, wanneer die wijziging

of uitbreiding voldoet aan de in deze bijlage genoemde drempelwaarden, voorzover deze

bestaan.";

7) in bijlage II, nr. 13, eerste streepje, wordt aan het slot het volgende toegevoegd:

"(niet in bijlage I opgenomen wijziging of uitbreiding)".

Artikel 4

Wijziging van Richtlijn 96/61/EG

Richtlijn 96/61/EG wordt als volgt gewijzigd:

1) artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

a) in punt 10 wordt de volgende zin toegevoegd:

"In de zin van deze definitie wordt elke wijziging of uitbreiding van een exploitatie

geacht belangrijk te zijn, indien de wijziging of uitbreiding voldoet aan de in bijlage I

genoemde drempelwaarden, voorzover deze bestaan.";

b) de volgende punten 13 en 14 worden toegevoegd:

"13. "publiek": één of meer natuurlijke of rechtspersonen en, in overeenstemming met

de nationale wetgeving of praktijk, hun verenigingen, organisaties of groepen;
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14. "betrokken publiek": publiek dat gevolgen ondervindt of waarschijnlijk onder-

vindt van, of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of de

bijstelling van een vergunning of van vergunningsvoorwaarden; in de zin van deze

omschrijving worden niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieu-

bescherming inzetten en aan de eisen van nationaal recht voldoen, geacht belang-

hebbende te zijn.";

2) in artikel 6, lid 1, eerste alinea, wordt het volgende streepje toegevoegd:

"- een schets van de voornaamste door de aanvrager bestudeerde alternatieven, voorzover

deze bestaan;";

3) artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:

a) lid 1 komt te luiden:

"1. De lidstaten zorgen ervoor dat het betrokken publiek in een vroeg stadium reële

mogelijkheden tot inspraak krijgt bij de besluitvormingsprocedure voor

- de afgifte van een vergunning voor nieuwe installaties;

- de afgifte van een vergunning voor een belangrijke wijziging in de exploitatie van

een installatie;

- de bijstelling van een vergunning of van vergunningsvoorwaarden voor een

installatie overeenkomstig artikel 13, indien het milieueffect zo aanzienlijk is dat

de geldende emissiegrenswaarden van de vergunning aanmerkelijk moeten

worden gewijzigd.

De procedure van bijlage V is voor deze inspraak van toepassing.";
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b) het volgende lid 5 wordt toegevoegd:

"5. Wanneer een besluit is genomen, stelt de bevoegde autoriteit het publiek volgens de

passende procedures hiervan in kennis en stelt zij het publiek de volgende informatie ter

beschikking:

a) de inhoud van het besluit, waaronder een afschrift van de vergunning en van alle

voorwaarden en eventuele latere bijstellingen, en

b) de redenen en overwegingen waarop het besluit is gebaseerd.";

4) het volgende artikel wordt ingevoegd:

"Artikel 15 bis

Toegang tot de rechter

De lidstaten zorgen ervoor dat, in overeenstemming met het toepasselijke nationale rechts-

stelsel, leden van het betrokken publiek die:

a) een voldoende belang hebben, dan wel

b) stellen dat inbreuk is gemaakt op een recht, wanneer het bestuursprocesrecht van een

lidstaat dit als voorwaarde stelt,

in beroep kunnen gaan bij een rechtbank of een ander bij wet ingesteld onafhankelijk en

onpartijdig orgaan om de materiële of formele rechtmatigheid van enig besluit, handelen of

nalaten vallend onder de bepalingen betreffende de inspraak van het publiek van deze richtlijn

aan te vechten.
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De lidstaten bepalen in welk stadium de besluiten, handelingen of nalatigheden kunnen

worden aangevochten.

Wat een voldoende belang dan wel een inbreuk op een recht vormt, wordt bepaald door de

lidstaten in het licht van de doelstelling het publiek een ruime toegang tot de rechter te

verlenen. Te dien einde wordt het belang van een niet-gouvernementele organisatie die

voldoet aan de vereisten van artikel 2, lid 14, geacht te voldoen aan punt a) van dit artikel.

Tevens worden die organisaties geacht rechten te hebben waarop inbreuk kan worden

gemaakt in de zin van punt b) van dit artikel.

De bepalingen van dit artikel sluiten een toetsingsprocedure in eerste instantie bij een

bestuursrechtelijke instantie niet uit en doen niet af aan de eis dat de bestuursrechtelijke

toetsingsprocedures doorlopen moeten zijn alvorens beroep bij een rechterlijke instantie kan

worden ingesteld, wanneer die eis bestaat naar nationaal recht.

Een dergelijke procedure moet eerlijk, billijk en snel zijn en mag niet buitensporig kostbaar

zijn.

Ter verhoging van de effectiviteit van de bepalingen van dit artikel dragen de lidstaten er zorg

voor dat het publiek informatie wordt verstrekt over toegang tot beroepsprocedures bij

bestuursrechtelijke en rechterlijke instanties.";
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5) artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:

a) lid 1 wordt vervangen door:

"1. Wanneer een lidstaat constateert dat de exploitatie van een installatie significante

negatieve effecten op het milieu van een andere lidstaat zou kunnen hebben, of wanneer

een lidstaat die significante schade zou kunnen lijden daarom verzoekt, doet de lidstaat

op het grondgebied waarvan de aanvraag voor een vergunning overeenkomstig artikel 4

of artikel 12, lid 2, is ingediend, de andere lidstaat alle informatie die overeenkomstig

bijlage V verstrekt moet worden of beschikbaar moet worden gemaakt, toekomen op het

tijdstip waarop hij die informatie beschikbaar stelt voor de eigen burgers. Die gegevens

dienen als basis voor het nodige overleg in het kader van de bilaterale betrekkingen

tussen de beide lidstaten volgens het beginsel van wederkerigheid en gelijke

behandeling.";

b) de volgende leden 3 en 4 worden toegevoegd:

"3. De resultaten van overleg uit hoofde van de leden 1 en 2 moeten in aanmerking

worden genomen wanneer de bevoegde autoriteit een besluit neemt over de aanvraag.

4. De bevoegde autoriteit stelt elke lidstaat waarmee uit hoofde van lid 1 is overlegd van

het besluit over de aanvraag in kennis en doet die lidstaat de in artikel 15, lid 5,

bedoelde informatie toekomen. Die lidstaat neemt de nodige maatregelen om ervoor te

zorgen dat de informatie op een geschikte wijze voor het betrokken publiek op zijn

grondgebied beschikbaar wordt gesteld.";

6) bijlage V, als weergegeven in bijlage II bij deze richtlijn, wordt toegevoegd.
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Artikel 5

Uitvoering

De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om

uiterlijk                   * aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in

kennis.

Wanneer de lidstaten die bepalingen vaststellen, wordt in de bepalingen zelf of bij de officiële

bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor de verwijzing worden

vastgesteld door de lidstaten.

Artikel 6

Inwerkingtreding

Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de

Europese Gemeenschappen.

                                                
* twee jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn.
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Artikel 7

Adressaten

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Luxemburg,

voor het Europees Parlement voor de Raad

de Voorzitter de Voorzitter

_______________



5475/2/02 REV 2 CS/dv 1
BIJLAGE I DG I   NL

BIJLAGE I

BEPALINGEN BETREFFENDE PLANNEN EN PROGRAMMA'S

ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2

a) Artikel 7, lid 1, van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad van 15 juli 1975 betreffende

afvalstoffen 1.

b) Artikel 6 van Richtlijn 91/157/EEG van de Raad van 18 maart 1991 inzake batterijen en

accu's die gevaarlijke stoffen bevatten 2.

c) Artikel 5, lid 1, van Richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 12 december 1991 inzake de

bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen 3.

d) Artikel 6, lid 1, van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad van 12 december 1991 betreffende

gevaarlijke afvalstoffen 4.

e) Artikel 14 van Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van

20 december 1994 betreffende verpakking en verpakkingsafval 5.

f) Artikel 8, lid 3, van Richtlijn 96/62/EG van de Raad van 27 september 1996 inzake de

beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit 6.

_______________

                                                
1 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).
2 PB L 78 van 26.3.1991, blz. 38. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 98/101/EG van de

Commissie (PB L 1 van 5.1.1999, blz. 1).
3 PB L 375 van 31.12.1991, blz. 1.
4 PB L 377 van 31.12.1991, blz. 20. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 94/31/EG van

de Raad (PB L 168 van 2.7.1994, blz. 28).
5 PB L 365 van 31.12.1994, blz. 10.
6 PB L 296 van 21.11.1996, blz. 55.
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BIJLAGE II

In Richtlijn 96/61/EG wordt de volgende bijlage V toegevoegd:

"Bijlage V

Inspraak van het publiek in de besluitvorming

1. Het publiek wordt (door openbare kennisgevingen of op een andere passende wijze) in een

vroeg stadium van de besluitvormingsprocedure, en uiterlijk zodra de informatie redelijker-

wijs kan worden verstrekt, in kennis gesteld van het volgende:

a) de aanvraag om een vergunning of, naar gelang van het geval, het voorstel tot bijstelling

van een vergunning of van vergunningsvoorwaarden overeenkomstig artikel 15, lid 1,

met de in artikel 6, lid 1, genoemde gegevens;

b) indien van toepassing, het feit dat een besluit onderworpen is aan een nationale of

grensoverschrijdende milieueffectbeoordeling of aan overleg tussen lidstaten overeen-

komstig artikel 17;

c) nadere gegevens betreffende de bevoegde autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de

besluitvorming, waarbij relevante informatie kan worden verkregen, waaraan

opmerkingen of vragen kunnen worden voorgelegd en nadere gegevens betreffende de

termijnen voor het toezenden van opmerkingen of vragen;

d) de aard van de eventuele besluiten of, indien van toepassing, het ontwerp-besluit;

e) indien van toepassing, de nadere gegevens betreffende een voorstel tot de bijstelling van

een vergunning of van vergunningsvoorwaarden;
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f) tijd, plaats en wijze van verstrekking van de relevante informatie;

g) nadere gegevens inzake de regelingen betreffende inspraak en raadpleging van het

publiek die overeenkomstig punt 5 zijn bepaald.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat het volgende binnen een redelijke termijn ter beschikking van

het betrokken publiek wordt gesteld:

a) in overeenstemming met de nationale wetgeving, de voornaamste rapporten en adviezen

die aan de bevoegde instanties zijn uitgebracht op het tijdstip waarop het betrokken

publiek wordt geïnformeerd in overeenstemming met punt 1;

b) overeenkomstig de bepalingen van Richtlijn 2002/   /EG van het Europees Parlement en

de Raad van                    inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie *,

andere informatie dan de in punt 1 bedoelde die relevant is voor het besluit

overeenkomstig artikel 8 en die pas beschikbaar wordt nadat het betrokken publiek

overeenkomstig punt 1 is geïnformeerd.

3. Het betrokken publiek heeft het recht opmerkingen en meningen kenbaar te maken aan de

bevoegde autoriteit voordat een besluit wordt genomen.

4. De resultaten van de raadplegingen uit hoofde van deze bijlage moeten naar behoren in aan-

merking worden genomen bij de besluitvorming.
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5. De nadere regelingen voor het informeren van het publiek (bijvoorbeeld met aanplakbiljetten

binnen een bepaalde omtrek of publicatie in plaatselijke kranten) en de raadpleging van het

betrokken publiek (bijvoorbeeld schriftelijk of met een openbare enquête) worden bepaald

door de lidstaten. Er wordt in redelijke termijnen voorzien, die voor elk van de verschillende

in deze bijlage bepaalde fasen voldoende tijd geven.

______________
1 PB                 ".

_______________
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I. INLEIDING

1. Op 19 januari 2001 heeft de Commissie bij de Raad een op artikel 175, lid 1, van het

EG-verdrag (medebeslissingsprocedure) gebaseerd voorstel ingediend voor een richtlijn

van het Europees Parlement en de Raad tot voorziening in inspraak van het publiek met

betrekking tot de opstelling van bepaalde plannen en programma's betreffende het

milieu en tot wijziging van de Richtlijnen 85/337/EEG en 96/61/EG van de Raad 1.

2. Het Europees Parlement heeft op 23 oktober 2001 advies in eerste lezing uitgebracht. 2

Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 30 mei 2001 advies uitgebracht. 3 Het

Comité van de Regio's heeft op 14 juni 2001 advies uitgebracht 4.

3. In het licht van die adviezen heeft de Commissie op 13 december 2001 een gewijzigd

voorstel bij de Raad ingediend 5.

4. De Raad heeft op 25 april 2002 zijn gemeenschappelijk standpunt vastgesteld

overeenkomstig artikel 251, lid 2, van het Verdrag.

II. DOEL

5. Het voorstel dient als bijdrage tot de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien

uit de tweede pijler, inzake inspraak van het publiek, van het VN/ECE-verdrag inzake

toegang tot informatie, publieke inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter in

milieuaangelegenheden ("Verdrag van Aarhus"). Dit verdrag, dat door de lidstaten en de

Gemeenschap is ondertekend, is op 30.10.2001 in werking getreden en is reeds door

Denemarken en Italië bekrachtigd.

                                                
1 PB C 154 E van 29.5.2001, blz. 123.
2 PB C
3 PB C 221 van 7.8.2001, blz. 65.
4 PB C 357 van 14.12.2001, blz. 58.
5 PB C
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Ingevolge het Verdrag van Aarhus moet het publiek inspraak krijgen in de besluitvorming

betreffende bepaalde activiteiten met een aanzienlijk milieueffect, alsmede in de opstelling

van plannen, programma's en projecten met betrekking tot het milieu. Deze inspraak omvat de

volgende fasen:

- het publiek wordt vroegtijdig op de hoogte gebracht van de voorgenomen plannen,
programma's en projecten;

- het betrokken publiek krijgt de gelegenheid om opmerkingen en standpunten in te
dienen;

- de overheidsinstanties houden bij de besluitvorming naar behoren rekening met de
resultaten van de raadpleging van het publiek;

- het betrokken publiek wordt ingelicht over de besluiten;
- bij projecten ten aanzien waarvan de bepalingen inzake inspraak van het publiek gelden

heeft het betrokken publiek ook het recht de rechtmatigheid van besluiten, handelen of
nalaten te bestrijden.

6. Het doel van de ontwerp-richtlijn is, het invoeren of verbeteren van deze vorm van inspraak
van het publiek met betrekking tot:
- bepaalde plannen en programma's op milieugebied, als bedoeld in bijlage I van de

ontwerp-richtlijn,
- de projecten, bedoeld in Richtlijn 85/337/EEG van de Raad betreffende de milieueffect-

beoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (de "MER-richtlijn") 1

- vergunningen voor grootschalige industriële activiteiten, als geregeld bij Richtlijn
96/61/EG van de Raad inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging
(de "IPPC-richtlijn") 2.
In het geval van de twee streepjes laatstgenoemde richtijnen zijn tevens bepalingen
inzake de toegang tot de rechter van toepassing.

7. Deze vorm van inspraak van het publiek vergroot naar verwachting de aanspreekbaarheid en
de transparantie van het besluitvormingsproces en draagt zo bij tot de bescherming van het
recht te leven in een milieu dat bevorderlijk is voor de gezondheid en het welzijn van
eenieder.

                                                
1 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40, als gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG (PB L 73 van 14.3.1997,

blz. 5).
2 PB L 257 van 10.10.1996, blz. 26.
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8. Het Commissievoorstel is een nieuwe stap voorwaarts, naast de ontwerp-richtlijn inzake
de toegang van het publiek tot milieu-informatie en tot intrekking van Richtlijn
90/313/EEG van de Raad, die betrekking heeft op de "informatie"-pijler van het
Verdrag van Aarhus. Het Europees Parlement heeft op 6 februari 2002 het
desbetreffende gemeenschappelijke standpunt van de Raad 1 ontvangen.

III. ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

9. De Raad handhaaft in zijn gemeenschappelijk standpunt de door de Commissie

voorgestelde benadering, maar verduidelijkt de bepalingen ervan of maakt ze beter

uitvoerbaar. Een groot deel van de wijzigingen is bedoeld om de originele tekst van het

Verdrag van Aarhus in ere te herstellen.

10. Artikel 1 is ingevoegd door de Raad en omschrijft de algemene doelstellingen van de

richtlijn.

11. Artikel 2 voorziet in inspraak van het publiek in de opstelling van de plannen of

programma's op milieugebied die dienen te worden opgesteld krachtens de in bijlage I

genoemde richtlijnen betreffende het beheer van afvalstoffen, betreffende batterijen en

accu's, betreffende de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten en

betreffende het beheer van de luchtkwaliteit. De Raad heeft een nieuw lid 5 toegevoegd,

dat bepaalt dat deze richtlijn niet van toepassing is wanneer een inspraakprocedure

wordt gevolgd krachtens Richtlijn 2001/42/EG betreffende de beoordeling van plannen

en programma's of krachtens Richtlijn 2000/60/EG inzake communautaire maatregelen

betreffende het waterbeleid, omdat die twee richtlijnen al in procedures voorzien die aan

de eisen van het Verdrag van Aarhus voldoen.

                                                
1 11878/1/01 ENV 441 INF 114 CODEC 882 REV 2 + ADD 1 REV 1.
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12. Artikel 3 beoogt aanvulling van Richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieueffectbeoordeling
van bepaalde openbare en particuliere projecten (MEB), die al een aantal bepalingen bevat
over de inspraak van het publiek op het gebied van de afgifte van vergunningen voor het
uitvoeren van grote bouwwerken en ingrepen in het landschap. Het ontwerp voert meer in het
bijzonder een definitie van "betrokken publiek" in, waaronder ook niet-gouvernementele
organisaties worden verstaan die zich voor milieubescherming inzetten. In het nieuwe
artikel 6 betreffende het informeren en de raadpleging van de autoriteiten en het publiek
worden bepaalde aangelegenheden gespecificeerd die in de oude richtlijn aan de nationale
autoriteiten waren overgelaten, zoals het soort informatie dat verstrekt moet worden en de
procedurele basisregelingen voor het informeren en raadpleging van het publiek. Het
gewijzigde artikel 7 past de procedures voor grensoverschrijdende raadpleging aan de eisen
van het Verdrag van Aarhus aan, zodat de betrokken lidstaten niet alleen aan de milieu-
effectbeoordelingsprocedures maar ook aan de in artikel 2, lid 2, bedoelde milieubesluit-
vormingsprocedures kunnen deelnemen. Artikel 8 betreffende het rekening houden met de
resultaten van de raadpleging behoefde niet te worden gewijzigd. Artikel 9 betreffende het
informeren van het publiek over genomen besluiten is gewijzigd met het oog op het
verstrekken van informatie aan het publiek in een lidstaat waarin een project grens-
overschrijdende effecten heeft. Een nieuw artikel 10 bis opent de mogelijkheid van beroep bij
een rechterlijke instantie tegen enig besluit, handelen of nalaten, vallende onder de bepalingen
betreffende de inspraak van het publiek. Wat bijlage I van Richtlijn 85/337 (onder de richtlijn
vallende activiteiten) betreft, is er een nieuw punt 22 opgenomen om de werkingssfeer van de
richtlijn te verruimen tot wijzigingen of uitbreidingen van bestaande installaties die voldoen
aan de in andere delen van die bijlage vastgestelde drempelwaarden.

13. Artikel 4 is bedoeld als aanvulling op Richtlijn 96/61 (IPPC) inzake geïntegreerde preventie
en bestrijding van verontreiniging met betrekking tot grootschalige industriële activiteiten.
Een wijziging in artikel 2, punt 10, verduidelijkt dat wijzigingen of uitbreidingen van
bestaande installaties, die aan eventuele drempelwaarden voldoen, worden geacht "belangrijk"
te zijn. Er is een definitie van "betrokken publiek" toegevoegd. Artikel 15, betreffende het
summier informeren van het publiek, is gewijzigd en aangevuld met een bijlage V, die in het
gedetailleerd informeren en raadplegen van het publiek voorziet. Een nieuw artikel 15 bis
biedt de mogelijkheid van beroep bij een rechterlijke instantie tegen enig besluit, handelen of
nalaten vallend onder de bepalingen betreffende de inspraak van het publiek. Artikel 17
(activiteiten met grensoverschrijdende effecten) is vervangen door een nieuwe tekst die
bepaalt dat de lidstaat op het grondgebied waarvan de activiteiten plaatsvinden, de in
bijlage V bedoelde informatie moet verstrekken aan de getroffen lidstaat, zodat het betrokken
publiek op het grondgebied van deze laatste lidstaat opmerkingen kan maken.
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14. De richtlijn betreft uitsluitend bestaande richtlijnen. De Commissie is voornemens in al
haar toekomstige voorstellen op het gebied van milieuplannen en -programma's
bepalingen op te nemen betreffende de inspraak van het publiek in de besluitvorming op
milieugebied.

15. In een voor het publiek beschikbare verklaring voor de notulen komen de Raad en de

Commissie overeen ervoor te zorgen dat de tweede pijler van het Verdrag van Aarhus

ook in de Gemeenschapsinstellingen wordt toegepast.

IV. AMENDEMENTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT DIE DOOR DE RAAD

ZIJN OVERGENOMEN

16. De Raad heeft, in een enigszins afwijkende vorm ("bijvoorbeeld met elektronische

middelen, indien beschikbaar"), het voorstel van het Parlement overgenomen dat het

publiek "langs elektronische weg" in kennis wordt gesteld, zoals opgenomen in de

amendementen 9/10/33 betreffende artikel 1, lid 2, punt a) (artikel 2, lid 2, punt a), van

het Gemeenschappelijk standpunt - hierna "GS" -), in de amendementen 34/15/16

betreffende het nieuwe artikel 6, lid 3, in Richtlijn 85/337 (artikel 6, lid 2, in het GS) en

in de amendementen 27/28/29 betreffende de nieuwe bijlage V, punt 1, in

Richtlijn 96/61. Ook de Commissie had deze amendementen, eveneens in gewijzigde

vorm, aanvaard.

17. De Raad heeft in artikel 2, a), in fine, het deel van de amendementen 9/10/33

opgenomen dat specificeert dat het publiek "onder meer informatie" verstrekt moet

worden "over het recht op inspraak bij de besluitvorming en over de bevoegde

autoriteit", dat ook door de Commissie was aanvaard.

18. Voortbouwend op een voorstel van de Commissie heeft de Raad, evenwel in een uit het

Verdrag van Aarhus overgenomen formulering ("wanneer alle opties open zijn"), het

idee overgenomen dat het publiek gerechtigd moet zijn "ongeacht de keuze-

mogelijkheden" opmerkingen kenbaar te maken, zoals opgenomen in de

amendementen 9/10/33 betreffende artikel 1, lid 2, punt b) (artikel 2, lid 2, punt b), in

het GS), en in de amendementen 34/15/16 betreffende het nieuwe artikel 6, lid 4, in

Richtlijn 85/337.
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19. Evenals de Commissie heeft de Raad in beginsel ingestemd met de amendementen 9/10/33,

waarbij een nieuw artikel 1, lid 3 bis, wordt toegevoegd dat bepaalt dat de bevoegde autoriteit

passende maatregelen neemt om aan de individuele of collectieve wensen van het publiek

tegemoet te komen: dit voorstel heeft de Raad ertoe gebracht een nieuw artikel 2, lid 2,

punt d), in te voegen, dat bepaalt dat de bevoegde instantie zich naar behoren kwijt van haar

taak het publiek te informeren over de besluiten die zijn genomen en de motivering daarvan.

In de amendementen 34/15/16 wordt voorgesteld een soortgelijke bepaling op te nemen in een

nieuw artikel 6, lid 5 bis, in Richtlijn 85/337, en amendement 35 bevat hetzelfde voorstel voor

een nieuw artikel 15, lid 4 bis, in Richtlijn 96/61. De Commissie en de Raad achten deze

amendementen niet nodig, omdat de inhoud daarvan reeds in artikel 9, lid 1, van Richtlijn

85/337 en in artikel 15, lid 5, punt b), van Richtlijn 96/61 zijn opgenomen.

20. In een gedeelte van amendement 14 betreffende een nieuw artikel 2, lid 3, punt b), in fine, in

Richtlijn 85/337, alsmede de amendementen 20/21 met het oog op een nieuw artikel 9,

punt a),in Richtlijn 85/337 wordt voorgesteld dat de lidstaten praktische aanwijzingen geven

inzake de beroepsprocedure overeenkomstig de nieuwe artikelen 10 bis en 15 bis.

Voortbouwend op deze amendementen heeft de Raad aan het einde van artikel 10 bis in

Richtlijn 85/337 en aan het einde van artikel 15 bis in Richtlijn 96/61 een uit het Verdrag van

Aarhus overgenomen zin toegevoegd die de lidstaten voorschrijft het publiek informatie te

verstrekken over beroepsprocedures bij bestuursrechtelijke en rechterlijke instanties.

21. De Raad heeft ingestemd met de amendementen 31 en 32/23 betreffende de beroeps-

procedure bij een rechterlijke instantie in het nieuwe artikel 10 bis in Richtlijn 85/337 en in

het nieuwe artikel 15 bis in Richtlijn 96/61. Tegelijk heeft de Raad in de derde, de vierde en

de zesde alinea van de nieuwe artikelen 10 bis en 15 bis andere delen van artikel 9 van het

Verdrag van Aarhus opgenomen om met name de positie van de NGO's te verduidelijken.
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V. AMENDEMENTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT DIE NIET DOOR DE
RAAD ZIJN OVERGENOMEN

22. De Raad en de Commissie hebben niet ingestemd met amendement 1, met het tweede
deel van amendement 2 en met het laatste deel van amendement 5, die tot doel hebben
in de eerste, de tweede en de zesde overweging te verduidelijken dat de Gemeenschap
wil bijdragen tot de bescherming van de "gezondheid van individu en samenleving", in
plaats van de "gezondheid van de mens" of "persoonlijke gezondheid": de voorgestelde
bewoordingen zijn niet gangbaar in de communautaire terminologie en de tekst van de
Raad is in overeenstemming met artikel 174 van het Verdrag en met het zesde
milieuactieprogramma, die aan de "gezondheid van de mens" refereren.

23. De Raad en de Commissie hebben niet ingestemd met het eerste deel van amendement 2
betreffende de tweede overweging, met amendement 3 met het oog op een nieuwe
overweging 2 bis, met het eerste deel van amendement 5 betreffende de zesde
overweging, met amendement 8 betreffende de tiende overweging en met
amendement 26 met het oog op een nieuwe letter g) bis in bijlage I, die tot doel hebben
de inspraak van het publiek uit te breiden tot communautaire wetgeving alsmede
plannen en programma's die niet direct met het milieu te maken hebben, maar een
aanzienlijke weerslag hebben op het milieu, de gezondheid en het welzijn: de
communautaire wetgeving valt niet onder deze richtlijn; door een en ander tot plannen
en programma's uit te breiden zou de werkingssfeer van de richtlijn zeer groot worden
en het begrip "aanzienlijke weerslag" is niet precies omschreven.

24. Amendement 4, dat tot doel heeft in de derde overweging de woorden "publieke
bekendheid met milieuaangelegenheden" te vervangen door "publieke steun voor de
genomen beslissingen" is door de Commissie als toevoeging aanvaard, maar door de
Raad verworpen, omdat "bekendheid" uit de negende overweging van het Verdrag van
Aarhus is overgenomen en omdat inspraak van het publiek niet noodzakelijk garant
staat voor publieke steun.

25. De Raad en de Commissie hebben de volgende amendementen verworpen:
− de amendementen 6 en 7, waarin als motivering voor de richtlijn verwezen wordt

naar artikel 8 van het Verdrag van Aarhus, waarin inspraak tijdens de
voorbereiding van uitvoerende regelingen en algemeen toepasselijke bindende
normatieve instrumenten wordt aangemoedigd en, impliciet, naar de laatste zin
van artikel 7 van het Verdrag van Aarhus, waarin de partijen worden
aangemoedigd inspraak te bevorderen bij de voorbereiding van beleid betrekking
hebbende op het milieu;



5475/2/02 REV 2 ADD 1 oos/IL/ls 9
DG I   NL

− de amendementen 9/10/39 betreffende de titel en betreffende artikel 2, lid 2, tweede

alinea, punten a) en b) (artikel 1 van het Commissievoorstel), en amendement 25

betreffende de titel van bijlage I, waarin wordt voorgesteld dat de richtlijn ook geldt

voor op de communautaire wetgeving gegrond beleid.

Op grond van de laatste zin van artikel 7 en de inleidende zin van artikel 8 van het Verdrag

van Aarhus geldt ten aanzien van de inspraak van het publiek bij de opstelling van wetgeving

en beleid uitsluitend een inspanningsclausule, die alleen van toepassing is voor zover passend.

Beleid valt sowieso onder de democratische controle van vertegenwoordigende organen zoals

parlementen, gemeenteraden, enz. Om diezelfde reden heeft de Raad in de achtste overweging

van het Commissievoorstel het woord "beleid" geschrapt.

26. Het Parlement heeft in de amendementen 9/10/33 betreffende artikel 1, lid 2 (artikel 2, lid 2,

van het GS), in de amendementen 34/15/16 betreffende het nieuwe artikel 6, lid 4, van

Richtlijn 85/337 (artikel 6, lid 6, van het GS) en in amendement 35 betreffende het nieuwe

artikel 15, lid 1, van Richtlijn 96/61, voorgesteld om in inspraak van het publiek in "de

diverse stadia" van de besluitvorming te voorzien.

De Raad en de Commissie hebben die amendementen niet overgenomen, omdat artikel 2,

lid 2, van het Gemeenschappelijk standpunt, het nieuwe artikel 6, lid 4 (inleidende zin), van

Richtlijn 85/337, het nieuwe artikel 15, lid 1, van Richtlijn 96/61 en artikel 6, lid 4, van het

Verdrag van Aarhus al voorzien in "vroegtijdige en doeltreffende" inspraak van het publiek.

Het Verdrag van Aarhus voorziet niet in inspraak in de diverse stadia van de besluitvorming,

en bovendien zou dit de besluitvorming uiterst langdurig en omslachtig maken.

27. De Raad en de Commissie hebben niet ingestemd met het voorlaatste deel van de

amendementen 9/10/33, dat tot doel heeft, in artikel 1, lid 3 (artikel 2, lid 3, van het GS), een

op artikel 3, lid 3, van het Verdrag van Aarhus gebaseerde nieuwe alinea op te nemen die

bepaalt dat tot de regelingen inzake inspraak van het publiek onder meer aan het publiek

aangeboden scholing inzake openbare besluitvorming kan behoren: de Raad is van mening

dat acties op het gebied van scholing niet thuishoren in de onderhavige richtlijn betreffende

inspraak van het publiek en bovendien zijn de voorgestelde bewoordingen betrekkelijk vaag

en wordt niet toegelicht wat precies van de lidstaten wordt verwacht.
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28. In amendement 30 wordt voor artikel 1, een nieuw lid 3 ter voorgesteld om voor de in

artikel 1 (artikel 2 in het GS) bedoelde plannen en programma's in een beroepsprocedure

bij een rechterlijke instantie te voorzien die vergelijkbaar is met die van het nieuwe

artikel 10 bis van Richtlijn 85/337 en het nieuwe artikel 15 bis van Richtlijn 96/61.

De Raad en de Commissie hebben dit amendement niet overgenomen, omdat artikel 9, lid 2,

van het Verdrag van Aarhus de toegang tot de rechter alleen verplicht stelt in verband met de

concrete projecten als bedoeld in artikel 6 en bijlage I van dat verdrag, en niet in verband met

plannen, programma's en beleid als bedoeld in de artikelen 7 en 8.

29. De Raad heeft niet ingestemd met amendement 13, dat geen wijzigingen van artikel 1, lid 4,

van Richtlijn 85/337 - "Deze richtlijn is niet van toepassing op projecten die bestemd zijn

voor defensiedoeleinden" - tot doel heeft om deze bepaling facultatief te maken (de

Commissie had dit amendement overgenomen).

30. De Raad zag ook geen heil in amendement 14, dat tot doel heeft aan artikel 2, lid 3, punt a),

van Richtlijn 85/337 (waarin is bepaald dat lidstaten die voor een welbepaald project

vrijstelling van milieueffectbeoordeling verlenen, de gegevens betreffende deze vrijstelling en

de redenen waarom zij is verleend, ter beschikking stellen) toe te voegen dat de lidstaten ook

de gegevens ter beschikking stellen aan de hand waarvan is nagegaan of er geen andere

vorm van beoordeling geschikt is. De Commissie had dit deel met enkele redactionele

wijzigingen overgenomen.

31. Het gedeelte van de amendementen 34/15/16 dat de inleidende zin en punt a) van artikel 6,

lid 3, van Richtlijn 85/337 (artikel 6, lid 2, in het GS) beoogt te wijzigen met de bedoeling de

inspraak van het publiek uit te breiden tot de procedure tot bijstelling van een vergunning,

werd niet nodig geacht omdat voor wijzigingen in een bestaande installatie waarvoor een

milieueffectbeoordeling vereist is, op grond van artikel 2 van Richtlijn 85/337 reeds een

vergunning verplicht is en het publiek dus al inspraak heeft.
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32. De Raad en de Commissie hebben de amendementen 34/15/16 niet overgenomen; deze

amendementen strekken ertoe aan het einde van artikel 6, lid 3, van Richtlijn 85/337

(artikel 6, lid 4, in het GS) de zin toe te voegen dat rekening wordt gehouden met het

resultaat van de inspraak, en dit is al in artikel 8 bepaald.

33. Het deel van de amendementen 34/15/16 betreffende artikel 6, lid 5, in fine, van

Richtlijn 85/337 en het deel van de amendementen 27/28/29 betreffende bijlage V, punt 4

(punt 5 in het GS) waarmee wordt gespecificeerd dat aan het publiek voldoende tijd moet

worden gegeven om zich te kunnen informeren en deel te nemen (door de Commissie

aanvaard) werd reeds bestreken door de woorden "die voor elk van de verschillende fasen

voldoende tijd geven".

34. Aan het einde van de amendementen 20/21 betreffende artikel 9, lid 2, van Richtlijn 85/337 en

in amendement 24 betreffende artikel 17, lid 4, van Richtlijn 96/61 stelde het Parlement voor

dat, ingeval van inspraak van het publiek in een andere lidstaat, de geraadpleegde lidstaten

ervoor zorgen dat de informatie het publiek in de raadplegende lidstaat in de eigen taal

beschikbaar wordt gesteld. De Raad en de Commissie hebben er de voorkeur aan gegeven

een dergelijke verplichting niet op te leggen, gezien de enorme kosten, inspanningen en tijd

die de vertaling van alle documentatie in beslag zou kunnen nemen. (Op grond van het

subsidiariteitsbeginsel wordt vertaling aan de lidstaten overgelaten.)

De Raad heeft in de tekst evenwel de in dit amendement voorgestelde woorden "op passende

wijze" opgenomen.

35. De Raad en de Commissie hebben het voorstel in de amendementen 32/23 om aan het einde

van het nieuwe artikel 15 bis van Richtlijn 96/61 op te nemen dat de beroepsprocedures

"kosteloos" moeten zijn "of slechts geringe kosten met zich [mogen] meebrengen", en

niet langer te stellen dat deze procedures "niet onbetaalbaar duur mogen zijn", niet over-

genomen, omdat die laatste formulering in het Verdrag van Aarhus is gebruikt. Voorts heeft

de Raad de door de Commissie voorgestelde zin volledig vervangen door artikel 9, lid 4, van

het Verdrag van Aarhus.
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36. De Raad en de Commissie hebben het gedeelte van de amendementen 27/28/29 dat via

een wijziging van bijlage V, punt 1, a), van Richtlijn 96/61 de inspraak van het publiek

wil uitbreiden tot voorstellen voor de toetsing van vergunningen, niet overgenomen

omdat een toetsing in principe een interne bestuurlijke handeling zonder gevolgen voor

de vergunning is. Zijn daar toch gevolgen aan verbonden, dan zou de toetsing onder de

categorie "bijstelling" vallen en voor inspraak van het publiek in aanmerking komen.

De Raad heeft het voorstel verworpen om in bijlage V, punt 2, te specificeren dat het

publiek gerechtigd is om schriftelijk of op een openbare hoorzitting opmerkingen

kenbaar te maken (door de Commissie aanvaard), omdat dit de vrijheid van de

lidstaten zou beperken om andere en betere manieren en middelen te kiezen om het

publiek te raadplegen. De twee mogelijkheden om opmerkingen kenbaar te maken die

het Parlement voorstelt, worden in punt 5 van het GS wel aangehaald als voorbeelden

van nadere regelingen voor de raadpleging van het publiek.

Voorts heeft de Raad het voorstel van het Parlement aanvaard om in punt 3 "op

passende wijze" toe te voegen, maar hij heeft de voorkeur gegeven aan de formulering

"naar behoren" uit artikel 6, lid 8, van het Verdrag van Aarhus.

VI. ANDERE DOOR DE RAAD AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN

Ad titel en preambule

37. De Raad heeft in de titel en in de tiende overweging enkele redactionele wijzigingen

aangebracht en de formulering van de twaalfde overweging, betreffende subsidiariteit

en evenredigheid, aan de standaardformulering aangepast.

Ad artikel 1 (doelstellingen)

38. Artikel 1 is ingevoegd door de Raad en omschrijft de algemene doelstellingen van de

richtlijn.
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Ad artikel 2 (plannen en programma's)

39. De Raad heeft aan lid 2, inleidende zin, en aan punt a), de woorden "wijziging of" toegevoegd,

naar analogie van Richtlijn 2001/42 betreffende plannen en programma's (SMEB). In lid 3

heeft hij de woorden "die aan eventuele voorschriften van de nationale wetgeving voldoen"

toegevoegd. Voorts is dit lid in fine gewijzigd en is er de formulering van artikel 6, lid 3, van

het Verdrag van Aarhus in opgenomen: "het publiek zich terdege kan voorbereiden en

werkelijk inspraak heeft". Lid 4, dat een vrijstelling voor nationale defensiedoeleinden of

civiele rampen bevat, is nieuw en komt uit artikel 3, lid 8, van de in lid 5 genoemde Richtlijn

2001/42 betreffende plannen en programma's. Ook lid 5 is nieuw (zie punt 11).

Ad artikel 3 (Richtlijn 85/337/EEG)

40. De Raad heeft het begrip "vergunningsprocedure" vervangen door "de in artikel 2, lid 2,

bedoelde milieubesluitvormingsprocedures", om rekening te houden met de verschillen in de

organisatie van de inspraak van het publiek door de lidstaten op grond van Richtlijn 85/337.

41. De Raad heeft het nieuwe artikel 6, lid 2 (het publiek krijgt in een vroeg stadium daad-

werkelijk de gelegenheid tot inspraak), van het Commissievoorstel geschrapt en de inhoud

overgebracht naar lid 4 van het GS, waar het uit chronologisch oogpunt meer op zijn plaats is.

42. Wat het nieuwe lid 2 (lid 3 in het Commissievoorstel) van het gewijzigde artikel 6 betreft,

heeft de Raad in de inleidende zin het woord "redelijkerwijs" toegevoegd en punt c) gewijzigd

om te verduidelijken dat het publiek nadere gegevens moeten worden verstrekt over elk van

de drie genoemde instanties.
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De Raad heeft opgemerkt dat lid 2 hoofdzakelijk informatie bevat die beschikbaar is wanneer

de vergunningsaanvraag voor het eerst wordt ingediend. In dat licht heeft hij een nieuw lid 3

toegevoegd, dat betrekking heeft op de informatie die na de eerste aanvraag ter beschikking

gesteld wordt, en hij heeft de punten e) en f) van lid 2 van het Commissievoorstel naar dit lid

overgebracht. Dat weerspiegelt de diverse punten van artikel 6, leden 2 en 6, van het Verdrag

van Aarhus.

Hetzelfde is gebeurd voor de nieuwe bijlage V van Richtlijn 96/61, waar punt 1, f), van het

Commissievoorstel naar het nieuwe punt 2 verplaatst is.

43. Van de laatste zin van lid 5 van het Commissievoorstel is een nieuw lid 6 gemaakt, om het

vereiste van redelijke termijnen te veralgemenen.

44. Wat artikel 7, lid 1, betreft, heeft de Raad lid 1 van de basisrichtlijn volledig overgenomen en

daarin de door de Commissie voorgestelde wijziging in gewijzigde vorm ingevoerd.

45. Artikel 7, lid 2, is in fine aangepast aan de opsplitsing van artikel 6, lid 3, van het

Commissievoorstel (zie punt 42).

46. Artikel 3, lid 6, van de richtlijn, betreffende bijlage I, punt 22, neemt bijlage II van het

Commissievoorstel over. De woorden "passende criteria" zijn geschrapt omdat zij niets

toevoegen aan het begrip "drempelwaarden", dat alle relevante aspecten omvat.

47. Artikel 3, lid 7, bevat een verduidelijking van bijlage II van Richtlijn 85/337 en herhaalt een

formulering uit die bijlage.

Ad artikel 4 (Richtlijn 96/61/EG)

48. De Raad heeft in de toevoeging betreffende artikel 2, lid 10, punt b), de woorden "passende

criteria of" geschrapt om dezelfde redenen als die genoemd in punt 46.
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49. De Raad heeft het voorstel voor artikel 15, lid 1, gewijzigd om te verduidelijken dat het

publiek moet worden geraadpleegd wanneer een vergunning wordt afgegeven voor een

nieuwe installatie dan wel met het oog op een belangrijke wijziging als gedefinieerd in

artikel 2, punt 10, b).

In het derde streepje is ook voorzien in inspraak van het publiek in geval van bijstelling van

een vergunning overeenkomstig artikel 13 van Richtlijn 96/61, indien de emissiegrens-

waarden aanmerkelijk moeten worden gewijzigd. De Commissie is het niet eens met deze

beperking, omdat daardoor belangrijke categorieën bijstellingen als bedoeld in artikel 13

uitgesloten worden, zoals bijstellingen om nieuwe technieken verplicht te stellen, ter

verbetering van een veilige werking en om nieuwe wetgeving toe te passen; zij is namelijk

van mening dat artikel 6, lid 10, van het Verdrag van Aarhus als beginsel de verplichting

bevat dat bij elke bijstelling van een vergunning inspraak van het publiek vereist is. De Raad

is evenwel van oordeel dat geen inspraak van het publiek nodig is wanneer de emissie-

grenswaarden slechts weinig toenemen of de voorschriften voor de werking van een installatie

worden aangescherpt, en merkt op dat het Verdrag van Aarhus inspraak in geval van

bijstellingen alleen verplicht stelt "waar zulks passend is".

50. Wat de wijziging van artikel 17, lid 1, betreft, heeft de Raad aan het einde van dit lid de

ongewijzigde tweede zin toegevoegd.

51. Met betrekking tot artikel 5 van de richtlijn heeft de Raad de datum van uitvoering gewijzigd.

52. Met betrekking tot bijlage I, punt f), stond de Raad voor de keuze om alle dan wel geen

enkele van de op grond van Richtlijn 96/62 aangenomen "dochterrichtlijnen" te vermelden, en

heeft voor de laatste oplossing geopteerd. Punt g) is geschrapt,  aangezien

Richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen de voorschriften en procedures

voor exploitanten die een aanpassingsplan voor een bestaande installatie indienen tot in detail

regelt en weinig ruimte laat voor inspraak. De aanleg van een nieuwe stortplaats is

onderworpen aan de in bijlage I, punt a), bedoelde afvalbeheerplannen overeenkomstig

Richtlijn 75/442/EEG betreffende afvalstoffen, en derhalve aan inspraak van het publiek.
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IX CONCLUSIE

53. Het gemeenschappelijk standpunt beoogt het publiek de grootst mogelijke toegang tot

milieubesluiten te geven en tegelijk voldoende flexibiliteit voor praktische regelingen

op het niveau van de lidstaten te laten en om de voorschriften op het gebied van de

inspraak van het publiek probleemloos in de dagelijkse bestuurlijke praktijk te

integreren. Voorts worden in het gemeenschappelijk standpunt op verschillende plaatsen

de bewoordingen van het Verdrag van Aarhus in ere hersteld, met dien verstande dat de

niet-bindende delen zijn weggelaten.

De Commissie stemt in met het gemeenschappelijk standpunt, behalve wat het onderdeel in

punt 49 betreft.

_______________________



BIJLAGE

Gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld op 25/4/2002 met het oog op de aan-
neming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot voorziening in inspraak
van het publiek in de opstelling van bepaalde plannen en programma's betreffende het milieu
en, met betrekking tot inspraak van het publiek en toegang tot de rechter, tot wijziging van de
Richtlijnen 85/337/EEG en 96/61/EG van de Raad [2000/0331(COD)]

Verklaring van de Commissie

Artikel 4

"De Commissie verklaart dat zij het niet eens is met 's Raads formulering van artikel 4, punt 3,
onder a), derde streepje, over de inspraak van het publiek bij de bijstelling van een vergunning
overeenkomstig Richtlijn 96/61/EG van de Raad.
Volgens de Commissie is de formulering juridisch onduidelijk, aangezien aan de ene kant verwezen
wordt naar de criteria van artikel 13 van de IPPC-Richtlijn, terwijl daaraan in het tweede deel van
de zin middels extra voorwaarden forse beperkingen worden verbonden. De formulering is volgens
de Commissie niet in overeenstemming met artikel 6, lid 10, van het Verdrag van Aarhus, op grond
waarvan de bijstelling van vergunningen in beginsel aan publieke inspraak onderworpen moet
worden. De Commissie is niet van oordeel dat de in dat artikel gebezigde woorden "waar dit van
toepassing is" ruimte bieden voor de vergaande beperkingen die voortvloeien uit de tekst van de
Raad.

Derhalve behoudt de Commissie zich het recht voor om tijdens de tweede lezing van dit voorstel op
deze kwestie terug te komen."

Verklaring van de Raad

Uitvoering van het Verdrag van Aarhus door de Gemeenschap

"De Raad beklemtoont dat de lidstaten en de Gemeenschap bij voorkeur uiterlijk medio 2003 de
tweede pijler van het Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluit-
vorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, zouden moeten kunnen
implementeren.

Er moet evenwel in het bijzonder ook voor worden gezorgd dat de toepasselijke bepalingen van het
verdrag worden toegepast door de instellingen van de Gemeenschap. De Raad verzoekt daarom de
Commissie om zo spoedig mogelijk een passend voorstel in te dienen met de nodige maatregelen
voor de implementatie van de tweede pijler van het Verdrag door de instellingen van de Gemeen-
schap.

Verklaring van de Commissie

De Commissie verklaart dat zij werkt aan opties voor de toepassing van de beginselen van de drie
pijlers van het verdrag bij de instellingen van de Gemeenschap. Wat de toegang tot milieu-
informatie betreft bestrijkt Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot
documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie reeds de meeste aspecten. Die
verordening zal, ook in verband met de tweede en de derde pijler, moeten worden aangevuld."

_______________





COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Brussel, 27.5.2002
SEC(2002) 581 definitief

2000/0331 (COD)

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE
AAN HET EUROPEES PARLEMENT

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

over het

gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot voorziening in inspraak van het

publiek bij de opstelling van bepaalde plannen en programma's betreffende het milieu
en, met betrekking tot inspraak van het publiek en toegang tot de rechter, tot wijziging

van de Richtlijnen 85/337/EEG en 96/61/EG van de Raad
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2000/0331 (COD)

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE
AAN HET EUROPEES PARLEMENT

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

over het

gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot voorziening in inspraak van het

publiek bij de opstelling van bepaalde plannen en programma's betreffende het milieu
en, met betrekking tot inspraak van het publiek en toegang tot de rechter, tot wijziging

van de Richtlijnen 85/337/EEG en 96/61/EG van de Raad

1. ACHTERGROND

Indiening van het voorstel bij het EP en de Raad
(document COM(2000) 839 def. – 2000/0331(COD)):

18 januari 2001

Advies van het Economisch en Sociaal Comité: 30 mei 2001

Advies van het Europees Parlement, in eerste lezing: 23 oktober 2001

Indiening van het gewijzigde voorstel: 12 december 2001

Goedkeuring van het gemeenschappelijk standpunt: 25 april 2002

2. DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Het voorstel is bedoeld om de bevolking inspraak te geven in de beleidsvorming op
milieugebied en ervoor te zorgen dat de procedures voor die inspraak in alle lidstaten en in
gevallen met een grensoverschrijdende dimensie met elkaar overeenstemmen. Vaststelling
van dit voorstel zal bijdragen tot de tenuitvoerlegging het VN/ECE-Verdrag over de toegang
tot informatie, publieke inspraak en rechtstoegang in milieuaangelegenheden (het Verdrag van
Århus) dat de Gemeenschap en de lidstaten in juni 1988 hebben ondertekend.

Het voorstel voor één enkele richtlijn omvat een aanvulling of wijziging van de
desbetreffende communautaire wetgeving met het oog op de volledige invoering van de
bepalingen van de "tweede pijler" van het Verdrag van Århus overpublieke inspraak in de
totstandkoming van het milieubeleid. Recentelijk goedgekeurde wetgeving, zoals
Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beoordeling van
de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's (de richtlijn strategische
milieubeoordeling (SMB)) en Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad
tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid,
bevatten reeds dergelijke eisen. Ten aanzien van de eerste pijler van het Verdrag is in januari
2002 een gemeenschappelijk standpunt goedgekeurd over het voorstel voor een richtlijn
betreffende de vrije toegang tot milieuinformatie.
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De voorgestelde richtlijn omvat publieke inspraak bij de voorbereiding van plannen en
programma's in het kader van richtlijnen op milieugebied (artikel 1). Daarmee wordt
uitvoering gegeven aan artikel 7 van het Verdrag van Århus. De betrokken plannen en
programma's (bijlage I) hebben met name betrekking op het afvalbeheer, de beheersing van de
luchtkwaliteit en de bescherming van het water tegen nitraten.

Voorts wordt voorgesteld Richtlijn 85/337/EG van de Raad betreffende de milieueffect-
beoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (de MEB-richtlijn) en
Richtlijn 96/61/EG van de Raad inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van
verontreiniging (de IPPC-richtlijn) te wijzigen. De desbetreffende bepalingen (respectievelijk
de artikelen 2 en 3) voorzien in publieke inspraak in de vergunningsprocedures voor de
projecten waarvoor zulks overeenkomstig het Verdrag van Århus noodzakelijk is (artikel 6).
Het voorstel stelt verplichtingen vast en bepaalt gedetailleerd welke informatie aan het
publiek moet worden verstrekt en hoe het "betrokken publiek" in staat moet worden gesteld
tot inspraak. Het voorziet in toegang tot gerechtelijke procedures, teneinde het betrokken
publiek in staat te stellen de inhoudelijke of procedurele wettelijkheid van beslissingen in
verband met de projecten waarvoor een inspraak van het publiek vereist is, aan te vechten.
Daarmee wordt uitvoering gegeven aan artikel 9, punt 2, van het Verdrag van Århus.

3. COMMENTAAR OVER HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

3.1 Algemene opmerkingen

De Commissie heeft 13 van de 21 door het Europees Parlement op 23 oktober 2001
voorgestelde amendementen geheel, ten dele of in beginsel goedgekeurd. Over het algemeen
heeft de Commissie een aantal amendementen aanvaard dat erop gericht was de tekst van het
Verdrag van Århus op meer volledige wijze weer te geven. Andere amendementen, die geacht
worden de tekst van het voorstel op nuttige wijze te verduidelijken of details toe te voegen,
zijn ten dele of in beginsel aanvaard.

De amendementen die verder gaan dan de wettelijk bindende eisen van het Verdrag van
Århus zijn door de Commissie niet goedgekeurd. Voorts ging de Commissie niet akkoord met
amendementen die een overlapping of tegenstrijdigheid zouden betekenen met reeds in de
bestaande wetgeving opgenomen procedures, wat uiteindelijk een doeltreffende inspraak van
het publiek zou belemmeren.

3.2 Gedetailleerde opmerkingen

3.2.1. Door de Commissie aanvaarde en volledig of ten dele in het gemeenschappelijk
standpunt verwerkte amendementen van het Parlement

De Commissie heeft de amendementen 9, 10 en 33 ten dele goedgekeurd en de goedgekeurde
elementen in het gemeenschappelijk standpunt verwerkt. Dit heeft tot resultaat dat in artikel 2,
lid 2, onder a),"elektronische middelen"vermeld worden als mogelijke middelen om het
publiek voor te lichten, en dat de te verstrekken informatie"onder andere informatie over het
recht op inspraak in de besluitvorming en over de bevoegde instantie waaraan vragen en
opmerkingen moeten worden gericht"omvat. In lid 2, onder b), wordt toegevoegd"wanneer
alle opties open zijn".Deze formulering is in overeenstemming met de tekst van het Verdrag
van Århus en corrigeert het door het Europees Parlement voorgestelde"onverminderd enige
keuzemogelijkheden".Doordat in beginsel een ander door het Parlement voorgesteld item
wordt goedgekeurd, wordt een nieuw punt d) toegevoegd:"de bevoegde instantie zich naar



4

behoren kwijt van haar taak het publiek te informeren over de besluiten die zijn genomen en
de motivering daarvan".

De Commissie aanvaardt gedeeltelijk de amendementen 34, 15 en 16 betreffende artikel 3,
punt 2, van het voorstel dat de wijziging beoogt van artikel 6 van de MEB-richtlijn. Ook hier
maakt het gemeenschappelijk standpunt melding van"elektronische middelen"(artikel 6,
lid 2, van de MEB-richtlijn). In artikel 6, lid 4, van de MEB-richtlijn wordt"wanneer alle
opties open zijn"toegevoegd in verband met de inspraak van het betrokken publiek in de
besluitvorming op milieugebied.

Wat de toegang tot gerechtelijke procedures betreft is amendement 31/rev. ten dele aanvaard
en verwerkt in het gemeenschappelijk standpunt door toevoeging in artikel 10 bis van de
MEB-richtlijn van de kwalificatie"onafhankelijk en onpartijdig"voor de"bij wet ingesteld
orgaan" (artikel 3, punt 5). Hetzelfde geldt voor de amendementen 32/rev en 23 betreffende
het nieuwe artikel 15 bis van de IPPC-richtlijn (artikel 4, punt 4). Hoewel de rest van de in de
amendementen voorgestelde tekst in het gemeenschappelijk standpunt is verwerkt, wordt er
nadrukkelijk op gewezen dat de Commissie de door het Europees Parlement voorgestelde
wijzigingen niet zonder meer kon aanvaarden, maar dit wel kon doen op voorwaarde dat de
overeenkomstige tekst van het Verdrag van Århusvolledig werd afgedrukt. Dit is het geval
voor het gemeenschappelijk standpunt dat ook de tekst van Århus vermeldt met betrekking tot
de verduidelijking dat niet-gouvernementele organisaties een "voldoende belang" moeten
hebben of moeten stellen dat "inbreuk is gemaakt op een recht". Voorts zijn de woorden uit
het Verdrag van Århus "eendergelijke procedure moet eerlijk, billijk en snel zijn en mag niet
buitensporig kostbaar zijn" in het gemeenschappelijk standpunt overgenomen.

De amendementen 20 en 21 zijn ten dele aanvaard. Dat het betrokken publiek ook moet
worden ingelicht over de mogelijkheden inzake toegang tot beroepsprocedures bij de rechter
heeft de Commissie in beginsel aanvaard en is overgenomen in het gemeenschappelijk
standpunt. Dit is toegevoegd aan het eind van het nieuwe artikel 10 bis van de MEB-richtlijn
(artikel 3, punt 5) overeenkomstig de tekst van het Verdrag van Århus: "Ter verhoging van de
effectiviteit van de bepalingen van dit artikel dragen de lidstaten er zorg voor dat het publiek
informatie wordt verstrekt over toegang tot beroepsprocedures bij bestuursrechtelijke en
rechterlijke instanties."

Hetzelfde geldt voor de IPPC-richtlijn: amendement 35 is ten dele aanvaard aangezien de
Commissie er in beginsel mee instemt een verwijzing toe te voegen inzake informatie over de
toegang tot gerechtelijke procedures. Deze verwijzing is echter meer op haar plaats aan het
einde van het nieuwe artikel 15 bis over toegang tot de rechter (artikel 4, punt 4).

De amendementen 27, 28 en 29 op de nieuwe bijlage V bij de IPPC-richtlijn zijn door de
Commissie en de Raad gedeeltelijk aanvaard. Het gemeenschappelijk standpunt vermeldt in
punt 1 de verwijzing naar elektronische middelen (evenals in de artikelen 2 en 3) in de
volgende herformulering:"of op een andere passende wijze, bijvoorbeeld met elektronische
middelen, indien beschikbaar".Voorts neemt de nieuwe tekst van punt 4 ("De resultaten van
de raadplegingen ... moeten naar behoren in aanmerking worden genomen bij de
besluitvorming"in beginsel het betrokken amendement over.
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3.2.2. Door de Commissie aanvaarde amendementen van het Parlement die niet zijn
overgenomen in het gemeenschappelijk standpunt

Door amendement 13 moest de uitsluiting van projecten voor nationale defensiedoeleinden uit
Richtlijn 85/337/EEG in overeenstemming worden gebracht met artikel 6, lid 1, sub c), van
het Verdrag van Århus, meer bepaald doordat aan de lidstaten zou worden toegestaan geval
per geval te besluiten en geen algemene vrijstelling te geven. Dit kon de Commissie
aanvaarden maar de Raad stemde niet in met een in dit opzicht gewijzigde tekst.

De Commissie aanvaardde in beginsel een deel van de amendementen 2 en 5 die ten doel
hadden in de overwegingen 2 en 6"persoonlijke gezondheid en persoonlijk welzijn"te
vervangen. De voor de Commissie aanvaardbare termen zijn"de gezondheid en het welzijn
van de mens", wat overeenstemt met de terminologie van artikel 174 van het Verdrag; zij kan
echter niet akkoord gaan met de bewoordingen"de gezondheid van individu en samenleving
en het persoonlijke welzijn". Dit werd niet overgenomen in het gemeenschappelijk standpunt,
aangezien de Raad van mening was dat dit niet in de geest van de wijziging was. Voorts werd
in het gemeenschappelijk standpunt het resterende gedeelte van amendement 5 met betrekking
tot overweging 6, waarmee de Commissie in beginsel had ingestemd, niet overgenomen. De
Commissie had ermee ingestemd te verwijzen naar een doelstelling van het Verdrag van
Århus, te weten de doelstelling van "waarborging van rechten inzake publieke inspraak bij
besluitvorming inzake kwesties die betrekking hebben op het milieu"in plaats van "bij
bepaalde vormen van milieubesluitvorming" zoals oorspronkelijk was voorgesteld.

De Commissie had in beginsel amendement 4 aanvaard waarbij aan het einde van
overweging 3 de volgende door het Parlement voorgestelde tekst werd toegevoegd"en tot de
publieke steun voor de genomen beslissingen". De Raad was het niet eens met een dergelijke
toevoeging.

De Commissie kon in beginsel terugvinden in amendement 14, mits herformulering van
punt b). Dit amendement voorzag in inspraak van het publiek, ook in verband met mogelijke
vrijstellingen van specifieke projecten van de bepalingen van de MEB-richtlijn. In lijn met
bedoelde richtlijn en de rest van het voorstel kon de Commissie punt b) aanvaarden in de
volgende formulering:"stellen zij de op de in sub a) bedoelde wijze verzamelde gegevens, de
gegevens betreffende deze vrijstelling en de redenen om deze te verlenen ... ter beschikking
van het betrokken publiek."De Raad heeft dit niet overgenomen.

In antwoord op de amendementen 34, 15 en 16 kon de Commissie de volgende
herformulering van het nieuwe artikel 6, lid 5, van de MEB-richtlijn aanvaarden:"Er wordt in
redelijke termijnen voorzien, zodat er voldoende tijd is voor voorlichting en voor het publiek
om zich doeltreffend te kunnen informeren en deel te nemen aan elk van de verschillende
fasen van de door dit artikel vereiste publieke inspraak."). De Raad heeft deze wijziging niet
overgenomen.

Hetzelfde geldt voor de amendementen 27, 28 en 29, met betrekking tot de nieuwe bijlage V
bij de IPPC-richtlijn. De Commissie kon het eens zijn met een nieuwe formulering van de
punten 2 en 4 van haar voorstel. Dit werd echter niet aanvaard door de Raad.
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3.2.3. Door de Commissie geweigerde amendementen en niet in het gemeenschappelijk
standpunt van de Raad verwerkte amendementen van het Parlement

Amendement 1, dat ertoe strekt de termen"de gezondheid van de mens"te vervangen door
"de gezondheid van individu en samenleving"(zie hierboven, onder 3.2.2), werd verworpen
omdat deze terminologie niet in overeenstemming is met die van artikel 174 van het EG-
Verdrag.

Het eerste deel van amendement 2, de vervanging in overweging 1 van de verwijzing naar
"De communautaire milieuwetgeving"door een verwijzing naar"De communautaire
wetgeving, plannen en programma's die betrekking hebben op het milieu en op andere
beleidsterreinen"was onaanvaardbaar voor de Commissie en de Raad. Hetzelfde geldt voor
de amendementen 3 en 8, met betrekking tot soortgelijke bewoordingen van de overwegingen,
en voor amendement 26. Bij dit amendement wordt aan bijlage I een nieuw punt toegevoegd
dat niet goed omschreven en potentieel uiterst breed is ("Overige communautaire wetgeving,
plannen en programma's die aanzienlijke gevolgen voor het milieu kunnen hebben, alsmede
voor de gezondheid van individu en samenleving en het persoonlijke welzijn en die ten uitvoer
moet worden gelegd met inachtneming van artikel 6 van het Verdrag.").In de zin dat hierbij
wordt verwezen naar "overige communautaire wetgeving" is onderhavig voorstel voor een
richtlijn niet het juiste juridische instrument. Bovendien werkt de toevoeging van een
dergelijke algemene verwijzing naar alle waarschijnlijkheid overlapping in de hand met het
instrument dat wel van toepassing is.

De Commissie en de Raad konden niet instemmen met amendement 6 waardoor een
overweging zou worden ingevoerd met een verwijzing naar artikel 8 van het Århus-Verdrag,
waarin inspraak tijdens de voorbereiding van uitvoerende regelingen en algemeen
toepasselijke bindende instrumenten wordt aangemoedigd. In de artikelen zijn in dat verband
geen wezenlijke bepalingen opgenomen.

De amendementen 7 en 30/rev met het oog op toegang tot de rechter inzake plannen,
programma's en beleid werden verworpen. Een dergelijke verplichting is niet expliciet
opgenomen in artikel 9, punt 2, van het Verdrag. Voorts voorziet de SMB-richtlijn niet in
toegang tot de rechter en kan de invoering van een dergelijk toegangsrecht in het kader van dit
voorstel leiden tot juridische incoherentie.

Wat de amendementen 9, 10 en 33 en amendement 25 betreft, konden de Commissie en de
Raad niet instemmen met inspraak van het publiek bij de voorbereiding van hetbeleid. In het
Århus-Verdrag is er al een 'best endeavour'-clausule opgenomen (zie 3.1). Voorts is de
verwijzing in het amendement naar inspraak van het publiek "in de verschillende stadia"van
de voorbereiding en wijziging van de plannen en programma's niet aanvaardbaar aangezien
een dergelijke formulering niet expliciet vereist is om het Århus-Verdrag ten uitvoer te
leggen. Hoewel de Commissie en de Raad het volledig eens zijn met het belang van scholing
van het publiek inzake de inspraakmogelijkheden, kan opname van de zin"Tot deze
regelingen kan onder meer aan het publiek aangeboden scholing inzake openbare
besluitvorming behoren, of de financiering van dergelijke scholing"in de huidige context niet
worden aanvaard. Met de door de lidstaten vast te stellen"nadere regelingen"worden immers
de praktische regelingen voor de inspraak bedoeld.
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Met betrekking tot de amendementen 34, 15 en 16, konden de Commissie en de Raad het er
niet mee eens zijn de inspraak van het publiek uit te breiden tot deherzieningsprocedure. Dit
zou in tegenspraak zijn met de MEB-richtlijn waarin dit punt al wordt behandeld. De
Commissie en de Raad verwierpen ook de toevoeging van de woorden dat"naar behoren
rekening moet worden gehouden met de resultaten van de publieke inspraak."Dit thema
wordt al behandeld in artikel 8 van de MEB-richtlijn. Met betrekking tot de door het
Parlement voorgestelde verwoording van lid 5, sub a,("… de bevoegde autoriteit doet
redelijke inspanningen om antwoorden te geven aan het publiek"), wordt opgemerkt dat
bedoelde autoriteiten krachtens artikel 9, lid 1, van de MEB-richtlijn reeds verplicht zijn het
publiek te informeren over de voornaamste argumenten en overwegingen waarop hun
besluiten gebaseerd zijn. Meer eisen zou een onnodige administratieve belasting meebrengen.
Hetzelfde geldt voor het punt 4, sub a, (amendement 35) met betrekking tot de IPPC-
richtlijn (zie nieuw artikel 15, lid 5, sub b)). Het deel van amendement 35 met betrekking tot
de "verschillende stadia"van het besluitvormingsproces is onaanvaardbaar aangezien dit niet
in overeenstemming is met de IPPC-vergunningsprocedure waarin reeds is voorzien in
"vroegtijdige en doeltreffende inspraak".

Wat amendementen 20 en 21 en amendement 24 met betrekking tot projecten/installaties met
grensoverschrijdende effecten betreft, konden de Commissie en de Raad niet aanvaarden dat
de geraadpleegde lidstaten ervoor moeten zorgen dat de informatie het publiekin de eigen
taal beschikbaar wordt gesteld. Gezien het subsidiariteitsbeginsel worden dergelijke
praktische regelingen overgelaten aan de lidstaten.

De Raad en de Commissie konden niet instemmen met het onderdeel van de
amendementen 27, 28 en 29 waarbij de inspraak van het publiek zou worden uitgebreid tot de
procedure voor hetbijstellenvan een vergunning in het kader van de IPPC-richtlijn (nieuwe
bijlage V). Dergelijke bijstellingen zijn hoe dan ook administratieve maatregelen. Voor zover
dit zou leiden tot wijziging van de vergunning, is voorzien in inspraak van het publiek bij
actualisering van vergunningen (zie evenwel hieronder, inzake artikel 4).

3.2.4. Door de Raad aangebrachte aanvullende wijzigingen van het voorstel

Titel en overwegingen

De Raad heeft de titel lichtjes gewijzigd om te verduidelijken dat Richtlijn 85/337/EEG en
Richtlijn 96/61/EG gewijzigd zijn met betrekking tot inspraak van het publiek en toegang tot
de rechter. In overweging 8 is de verwijzing naar het beleid geschrapt. Dit is coherent met de
aanpak om het beleid niet onder onderhavige richtlijn te laten vallen. Overweging 9 heeft nu
ook betrekking op de toegang tot gerechtelijke procedures bij 'besluiten'. Dit is in
overeenstemming met de inhoud van de voorgestelde richtlijn en het Århus-Verdrag. In
overweging 10 zijn enkele woorden toegevoegd om te verduidelijken dat de richtlijn
betrekking heeft op die plannen en programma's welke"geen toereikende bepalingen
betreffende inspraak bevatten".De Commissie is van mening dat dit reeds impliciet wordt
aangegeven in de rest van de overweging. Overweging 12 is gewijzigd in overeenstemming
met de standaardformuleringen inzake subsidiariteit en evenredigheid.

Artikel 1 (Doelstelling)

Artikel 1 inzake de doelstellingen van de richtlijn is ingevoegd door de Raad om redenen van
duidelijkheid. Dit is een nuttige aanvulling.
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Artikel 2 (Inspraak van het publiek in plannen en programma's)

In het gemeenschappelijk standpunt wordt de term "wijziging" toegevoegd aan de inleidende
zin en punt a) van lid 2. Dit maakt het artikel coherent met de SMB-richtlijn die eveneens van
toepassing is op de wijzigingen van de onder die richtlijn vallende plannen en programma's.
Wat het recht op inspraak van NGO's betreft, worden in lid 3 van dit artikel door het
gemeenschappelijk standpunt de woorden"die aan eventuele voorschriften van de nationale
wetgeving voldoen"toegevoegd. Dit is coherent met het verdrag van Århus (definitie van "het
betrokken publiek ") en met de rest van het voorstel. In de volgende zin, is de zinsnede"dat
brede inspraak door het publiek is gewaarborgd"vervangen door de woorden"dat het
publiek zich terdege kan voorbereiden en werkelijk inspraak heeft", wat de terminologie is
van artikel 6, punt 3, van het Århus-Verdrag.

Er is een nieuw lid 4 toegevoegd waarbij van het toepassingsgebied van de richtlijn de
"plannen en programma's die uitsluitend voor nationale defensiedoeleinden of civiele rampen
bedoeld zijn"worden uitgesloten. Die verwoording loopt gelijk met die van artikel 3, lid 8,
van de SMB-richtlijn en is dus coherent met de bestaande regelgeving.

Tenslotte is een lid 5 toegevoegd ter verduidelijking van de relatie met de SMB-richtlijn die
bij de voorbereiding van bepaalde plannen en programma's welke aanzienlijke milieueffecten
kunnen hebben, voorziet in inspraak van het publiek overeenkomstig het Århus-Verdrag. Er
wordt nu verduidelijkt dat de bepalingen van artikel 2 niet van toepassing zijn op plannen en
programma's waarvoor reeds een inspraakprocedure geldt krachtens de SMB-richtlijn.
Aangezien de SMB-richtlijn na de indiening van dit voorstel is vastgesteld, is deze
verduidelijking noodzakelijk geworden en kan de Commissie ermee instemmen.

Artikel 3 (Wijziging van MEB-Richtlijn 85/337/EEG, wat de inspraak van het publiek en
toegang tot de rechter betreft)

Wat de procedure van inspraak door het publiek betreft, vervangt het gemeenschappelijk
standpunt de woorden"dat belang heeft bij de vergunningsprocedure"door de woorden"dat
belang heeft bij de in artikel 2, lid 2, bedoelde milieubesluitvormingsprocedures" (van de
MEB-richtlijn). De Commissie kan instemmen met deze wijziging waardoor rekening wordt
gehouden met de verschillende mogelijkheden van organisatie en integratie van de in de
MEB-richtlijn bedoelde inspraak van het publiek. De term "milieubesluitvormingsprocedures"
komt uit het verdrag van Århus.

De inhoud van het nieuwe artikel 6, lid 2, van de MEB-richtlijn, als door de Commissie
voorgesteld, is verschoven naar lid 4 van het gemeenschappelijk standpunt. Hierdoor wordt
het verloop van de inspraakprocedure beter weergegeven; de Commissie kan zich dan ook
achter deze wijziging scharen.

In het nieuwe artikel 6, lid 2, van de MEB-richtlijn heeft de Raad de term"redelijkerwijs"
toegevoegd aan de inleidende zin betreffende het moment waarop het publiek wordt
geïnformeerd. Punt c) is gedeeltelijk herschreven om te verduidelijken welke gegevens aan de
betrokken instanties worden verstrekt. De Commissie stemt in met deze wijziging.

In het gemeenschappelijk standpunt wordt de aan het publiek te verstrekken informatie
opgesplitst. In artikel 6, lid 2, wordt de in een vroeg stadium te verstrekken informatie
genoemd, terwijl in het nieuwe lid 3 de verdere elementen van de aan het betrokken publiek te
verstrekken informatie worden vermeld (voordien in lid 2, als door de Commissie
voorgesteld): de informatie overeenkomstig de milieueffectrapportageprocedure en de
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voornaamste rapporten en adviezen die aan de bevoegde instantie zijn uitgebracht. De niet in
lid 2 genoemde informatie, die uitsluitend beschikbaar wordt gesteld nadat het betrokken
publiek geïnformeerd is, wordt vrijgegeven overeenkomstig de bepalingen van de
richtlijn betreffende toegang van hetpubliek tot milieu-informatie (waarover in januari 2002
een gemeenschappelijk standpunt is bereikt). Een soortgelijke wijziging is doorgevoerd met
betrekking tot Richtlijn 96/61/EG. In de nieuwe bijlage V werd punt 1, sub f), verschoven
naar het nieuwe punt 2, sub a), en werd een item b), toegevoegd inzake de overige ter
beschikking te stellen relevante informatie. Deze wijzigingen zijn in overeenstemming met de
structuur van het Århus-Verdrag (artikel 6, punt 2, en punt 6) en zijn aangebracht om te
voorkomen dat de autoriteiten al te zeer worden belast. De Commissie aanvaardt deze
wijzigingen, maar is van mening dat het niet echt nodig is de te leveren/ter beschikking te
stellen informatie op te splitsen.

De laatste zin van artikel 6, lid 5, als voorgesteld door de Commissie, is in het
gemeenschappelijk standpunt een nieuw lid 6 betreffende redelijke termijnen geworden. De
Commissie kan hiermee instemmen.

Wat de wijziging van artikel 7 betreffende de grensoverschrijdende effecten betreft, wordt in
het gemeenschappelijk standpunt de hele tekst van lid 1 van Richtlijn 85/337/EEG
weergegeven, met vervanging van de term"vergunningsprocedure", als door de Commissie
voorgesteld, door"de in artikel 2, lid 2, bedoelde milieubesluitvormingsprocedures".Het
einde van artikel 7, lid 2, is aangepast aan de splitsing van artikel 6, lid 3, van het Commissie-
voorstel. In het nieuwe artikel 7, lid 5, is de term"vergunningsprocedure"vervangen door"de
in artikel 2, lid 2, bedoelde milieubesluitvormingsprocedures".Deze wijzigingen zijn
coherent met de voordien ingevoerde wijzigingen.

In het nieuwe artikel 10 bis betreffende toegang tot de rechter neemt het gemeenschappelijk
standpunt de bewoordingen van artikel 9, punt 2, van het Århus-Verdrag over betreffende de
eisen van"voldoende belang"en "inbreuk op een recht", alsook betreffende het statuut van
niet-gouvernementele organisaties (zie hierboven sub3.2.1). De Commissie kan instemmen
met deze wijziging. Voorts is na de eerste zin een nieuwe zin toegevoegd, namelijk:"De
lidstaten bepalen in welk stadium de besluiten, handelingen of nalatigheden kunnen worden
aangevochten."Dit is gebeurd teneinde rekening te houden met eventuele nationale eisen, die
kunnen worden vastgelegd overeenkomstig het verdrag van Århus. In dat verband
onderstreept de Commissie dat het cruciaal is dat de bepalingen van het Århus-Verdrag niet
beperkt blijven tot de procedureregels van de lidstaten. Er wordt van uitgegaan dat de
vermelding"in overeenstemming met het toepasselijke nationale rechtssysteem"volstaat om
rekening te houden met de specifieke kenmerken van de verschillende lidstaten en dat de
toevoeging overbodig is. Dezelfde wijzigingen en overwegingen gelden voor artikel 15 bis
van Richtlijn 96/61/EG.

Via artikel 3, lid 6, van het gemeenschappelijk standpunt betreffende bijlage I, punt 22, van
Richtlijn 85/337/EEG wordt bijlage II van het Commissievoorstel geïntegreerd. De woorden
"passende criteria"zijn geschrapt aangezien wordt geoordeeld dat deze woorden niets
toevoegen aan de term"drempelwaarden", en met betrekking tot die drempelwaarden zijn de
woorden"voor zover deze bestaan"toegevoegd. De Commissie kan instemmen met deze
wijzigingen, hoewel zij deze laatste toevoeging overbodig acht. Via artikel 3, lid 7, van het
gemeenschappelijk standpunt wordt een nieuw zinsdeel toegevoegd aan bijlage II van
Richtlijn 85/337/EEG. Dit is in lijn met de wijziging van bijlage I via artikel 3, lid 6, en de
Commissie kan hiermee dan ook instemmen.
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Artikel 4 (Wijziging van IPPC-Richtlijn 96/61/EG, wat de inspraak van het publiek en
toegang tot de rechter betreft)

Met betrekking tot de wijziging van artikel 2, punt 10, van de IPPC-richtlijn heeft de Raad
analoge wijzigingen aangebracht aan die van bijlage I, punt 22, van de MEB-richtlijn. De
woorden"passende criteria"werden geschrapt en de woorden"voor zover deze bestaan"met
betrekking tot drempelwaarden zijn toegevoegd (zie hierboven).

Met betrekking tot het streepje dat wordt toegevoegd in artikel 6, lid 1, eerste alinea, worden
in het gemeenschappelijk standpunt de woorden"voor zover deze bestaan"toegevoegd bij de
bepaling betreffende de door de aanvrager bestudeerde alternatieven. Dit is een kleine
wijziging die niet in tegenspraak is met wat oorspronkelijk was bedoeld, maar die door de
Commissie overbodig wordt geacht.

De Raad heeft het door de Commissie voorgestelde artikel 15, lid 1, gewijzigd met betrekking
tot de inspraak bij de besluitvormingsprocedures uit hoofde van Richtlijn 96/61/EG. De
Commissie had voorzien in inspraak van het publiek bij de besluitvormingsprocedure
betreffende de"afgifte of bijstelling van een vergunning of van de vergunningsvoorwaarden",
maar de Raad heeft dit toepassingsgebied beperkt. Overeenkomstig de tekst van het
gemeenschappelijk standpunt krijgt het publiek inspraak in de besluitvormingsprocedure voor
de afgifte van een vergunning voor nieuwe installaties, de afgifte van een vergunning voor
een belangrijke wijziging in de exploitatie van een installatie en voor "de bijstelling van een
vergunning of van vergunningsvoorwaarden voor een installatie overeenkomstig artikel 13,
indien het milieueffect zo aanzienlijk is dat de geldende emissiegrenswaarden van de
vergunning aanmerkelijk moeten worden gewijzigd".De Commissie was het niet eens met
deze beperking van de inspraak bij de bijstelling van een vergunning, wat volgens haar niet in
overeenstemming is met het Verdrag van Århus. Overeenkomstig artikel 6, punt 10, van dit
Verdrag moeten er"mutatis mutandisen wanneer passend" voorschriften inzake de inspraak
van het publiek worden toegepast. De Commissie is van oordeel dat dit in beginsel geldt voor
bijstellingen van vergunningen. Hoewel de woorden "wanneer passend" kunnen worden
begrepen in de zin dat met name bij 'zuiver formele' bijstellingen geen inspraak van het
publiek vereist is, kan de Commissie niet instemmen met uitsluiting van inspraak van het
publiek bij ingrijpende bijstellingen. Overeenkomstig het gemeenschappelijk standpunt
vergen zowel de afgifte van vergunningen als de bijstelling van vergunningen voor bestaande
installaties alleen inspraak van het publiek onder de vermelde voorwaarden, wat een grote
interpretatiemarge laat. Bovendien zou er voor bijstellingen om redenen van
exploitatieveiligheid, aanpassingen aan de beste beschikbare technologie en wijzigingen van
de wetgeving geen inspraak van het publiek vereist zijn. De Commissie heeft een verklaring
doen opnemen in de notulen van de Raad waarin zij aangeeft de formulering in het
gemeenschappelijk standpunt van artikel 4, punt 3), sub a), derde streepje, niet te kunnen
aanvaarden (zie bijlage).

Met betrekking tot artikel 17, lid 1, voegt het gemeenschappelijk standpunt de ongewijzigde
tweede zin toe aan het einde van de alinea, wat de leesbaarheid vergroot.

Artikel 5 (Tenuitvoerlegging)

De formulering is aangepast aan de standaardformulering en de tenuitvoerleggingsdatum is nu
"2 jaar na de inwerkingtreding van de richtlijn"in plaats van een vaste datum zoals in het
oorspronkelijke voorstel. Dit stemt overeen met de tenuitvoerleggingstermijn van het
Commissievoorstel.
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Artikel 6 (Inwerkingtreding)

De formulering is veranderd zodat de richtlijn nu in werking treedt op de dag van haar
bekendmaking in het Publicatieblad, en niet op de twintigste dag na die publicatie.

Bijlage I

In punt f) heeft de Raad de verwijzing geschrapt naar Richtlijn 1999/30/EG van de Raad, de
eerste 'dochterrichtlijn' van Richtlijn 96/62/EG van de Raad inzake de beoordeling en het
beheer van de luchtkwaliteit(Kaderrichtlijn Luchtkwaliteit). De Commissie kan instemmen
met deze wijziging, aangezien de kaderrichtlijn Luchtkwaliteit de algemene verplichting
oplegt om plannen en programma's op te stellen, wat vervolgens geldt voor alle op die basis
vastgestelde dochterrichtlijnen.

Voorts heeft de Raad punt g) geschrapt, waarbij aanpassingsplannen voor bestaande
stortplaatsen behoorden tot de plannen en programma's waarvoor inspraak van het publiek
vereist was. De Raad was van mening dat er bij dergelijke specifieke plannen geen
toepassingsgebied is voor inspraak van het publiek aangezien de desbetreffende eisen en
procedures reeds zijn vastgelegd bij Richtlijn 1999/31/EG. Om nieuwe stortplaatsen op te
richten is een afvalbeheerplan overeenkomstig Richtlijn 75/442/EEG vereist, waarbij is
voorzien in inspraak van het publiek.

4. CONCLUSIE

De Commissie is van mening dat het gemeenschappelijk standpunt de doelstellingen en
algemene aanpak van haar voorstel intact laat en bepaalde aspecten daarvan verduidelijkt. Er
zijn echter bepaalde aspecten die het voorstel afzwakken, met name wat de werkingssfeer van
de inspraak van het publiek in het kader van de IPPC-richtlijn betreft. De Commissie is ook
van mening dat de bepalingen inzake de toegang tot de rechter niet te eng mogen worden
geïnterpreteerd. In grote lijnen kan de Commissie het gemeenschappelijk standpunt
ondersteunen, met uitzondering van de beperking van de inspraak van het publiek bij
bijstellingen van vergunningen in het kader van Richtlijn 96/61/EG van de Raad.

5. VERKLARINGEN

De door de Commissie en gezamenlijk door de Commissie en de Raad afgelegde verklaringen
zijn opgenomen in de bijlage bij deze mededeling.
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Bijlage

Artikel 4

"De Commissie verklaart dat zij niet kan instemmen met de formulering in de tekst van de
Raad van artikel 4, punt 3), sub a), derde streepje, met betrekking tot de inspraak van het
publiek bij bijstellingen van vergunningen in het kader van Richtlijn 96/61/EG van de Raad.

Zij is van mening dat deze formulering juridisch onduidelijk is, aangezien zij eerst verwijst
naar de criteria van artikel 13 van de IPPC-richtlijn en vervolgens het toepassingsgebied van
deze bepaling sterk beperkt door de aanvullende voorwaarden in het tweede deel van de
bepaling. De Commissie is van mening dat deze formulering niet strookt met artikel 6, lid 10,
van het verdrag van Århus dat inhoudt dat bijstellingen van vergunningen in beginsel
onderworpen zijn aan inspraak van het publiek. De Commissie is niet van mening dat de
woorden "wanneer passend" in bedoeld artikel een dergelijk verreikende beperking als vervat
in de tekst van de Raad kunnen verantwoorden.

De Commissie behoudt zich derhalve het recht voor om op deze kwestie terug te komen bij de
tweede lezing van het voorstel."

Tenuitvoerlegging van het Verdrag van Århus door de Gemeenschap

"De Raad onderstreept dat de lidstaten en de Gemeenschap de tweede pijler van het Århus-
Verdrag over de toegang tot informatie, publieke inspraak en rechtstoegang in
milieuaangelegenheden ten uitvoer moeten kunnen leggen, bij voorkeur vóór medio 2003.

Er moet echter met name ook voor worden gezorgd dat de relevante bepalingen van het
Verdrag worden toegepast door de instellingen van de Gemeenschap. De Raad verzoekt de
Commissie daarom om zo spoedig mogelijk een geschikt voorstel in te dienen waarin de
maatregelen zijn opgenomen voor de tenuitvoerlegging van de tweede pijler van het Verdrag
door de instellingen van de Gemeenschap.

De Commissie verklaart dat zij momenteel werkt aan de verschillende mogelijke opties voor
de harmonisatie van de bepalingen in verband met de drie pijlers van het Verdrag met
betrekking tot de instellingen van de Gemeenschap. Wat de toegang tot milieu-informatie
betreft, zijn de meeste relevante aspecten al behandeld in Verordening (EG) nr. 1049/2001
inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de
Commissie. Dit moet echter worden aangevuld, meer bepaald met betrekking tot de tweede en
derde pijler".


