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RICHTLIJN 2003/    /EG

VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van                  

betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot

het voorkomen en herstellen van milieuschade

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

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

lid 1,

Gezien het voorstel van de Commissie 1,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité 2,

Na raadpleging van het Comité van de Regio's,

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

                                                
1 PB C 151 E van 25.6.2002, blz. 132.
2 PB C 241 van 7.10.2002, blz. 162.
3 Advies van het Europees Parlement van 14 mei 2003 (nog niet in het Publicatieblad bekend-

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

(1) Thans zijn er in de Gemeenschap veel verontreinigde locaties die een aanzienlijk

gezondheidsrisico opleveren, en de snelheid waarmee de biodiversiteit afneemt, is de voorbije

decennia aanzienlijk toegenomen Indien geen actie wordt ondernomen, zou dit in de toekomst

kunnen resulteren in nog meer verontreinigde locaties en een nog groter biodiversiteitsverlies.

Het zoveel mogelijk voorkomen en herstellen van milieuschade draagt bij tot de implemen-

tatie van de doelstellingen en beginselen van het communautaire milieubeleid, als omschreven

in het Verdrag. Wanneer besloten wordt hoe de schade hersteld moet worden, moet rekening

worden gehouden met plaatselijke omstandigheden.

(2) Het voorkomen en herstellen van milieuschade dienen in de praktijk te worden gebracht door

de bevordering van het in artikel 174, lid 2, van het Verdrag neergelegde beginsel dat de

vervuiler betaalt en overeenkomstig het beginsel van duurzame ontwikkeling. Het basis-

beginsel van deze richtlijn dient daarom te zijn dat een exploitant wiens activiteiten milieu-

schade of een onmiddellijk gevaar voor milieuschade hebben veroorzaakt, financieel

aansprakelijk wordt gesteld, zodat exploitanten ertoe worden aangespoord maatregelen te

treffen en praktijken te ontwikkelen om het risico van milieuschade zo klein mogelijk te

houden, zodat de kans dat zij geconfronteerd worden met de financiële consequenties van hun

aansprakelijkheid, wordt verkleind.
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(3) Aangezien de doelstelling van deze richtlijn, namelijk het tot stand brengen van een
gemeenschappelijk kader voor het voorkomen en herstellen van milieuschade tegen een
redelijke kostprijs voor de samenleving, niet op voldoende wijze door de lidstaten kunnen
worden verwezenlijkt en derhalve beter op Gemeenschapsniveau kunnen worden
verwezenlijkt, wegens de omvang van deze richtlijn en de gevolgen ervan voor andere
communautaire wetgeving zoals Richtlijn 79/409/EEG van 2 april 1979 inzake het behoud
van de vogelstand 1 en Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de
instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna 2 alsook Richtlijn
2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van
een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid 3, kan de
Gemeenschap overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag neergelegde subsidiariteits-
beginsel maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde
evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet verder dan wat nodig is om deze doelstelling te
verwezenlijken.

(4) Milieuschade omvat ook schade veroorzaakt door in de lucht aanwezige elementen voorzover
zij schade veroorzaken aan water, bodem, beschermde soorten of natuurlijke habitats.

(5) Er moet een omschrijving worden gegeven van begrippen die dienstig zijn voor de juiste

uitlegging en toepassing van de regeling waarin deze richtlijn voorziet, met name waar het de

definitie van milieuschade betreft. Wanneer het betrokken begrip ontleend is aan andere

relevante Gemeenschapswetgeving, moet dezelfde definitie worden gehanteerd, zodat

gemeenschappelijke criteria kunnen worden toegepast en een eenvormige toepassing kan

worden bevorderd.

(6) Bij de omschrijving van beschermde soorten en natuurlijke habitats kunnen ook soorten en
habitats die uit hoofde van nationale natuurbehoudwetgeving worden beschermd, in
aanmerking worden genomen. Wel moet rekening worden gehouden met specifieke situaties
ten aanzien waarvan in de communautaire of gelijkwaardige nationale wetgeving bepaalde
afwijkingen zijn opgenomen van de mate van bescherming die het milieu wordt geboden.

                                                
1 PB L 103 van 25.4.1979, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)

nr. 807/2003 (PB L 122 van 16.5.2003, blz. 36).
2 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 97/62/EG (PB L 305 van

8.11.1997, blz. 42).
3 PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Besluit nr. 2455/2001/EG

(PB L 331 van 15.12.2001, blz. 1).
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(7) Ten behoeve van de beoordeling van bodemschade in de zin van deze richtlijn is het wenselijk

dat er risicobeoordelingsprocedures gehanteerd worden om vast te stellen in hoeverre de

menselijke gezondheid waarschijnlijk schade zal ondervinden.

(8) Wat de milieuschade betreft, dient deze richtlijn van toepassing te zijn op beroepsactiviteiten

waaraan een risico voor de menselijke gezondheid of het milieu is verbonden. Welke activi-

teiten dit zijn, wordt in beginsel bepaald aan de hand van de desbetreffende Gemeenschaps-

wetgeving waarin de voorschriften zijn opgenomen met betrekking tot bepaalde activiteiten of

praktijken die worden geacht een potentieel of feitelijk risico voor de menselijke gezondheid

of het milieu op te leveren.
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(9) Met betrekking tot schade aan beschermde soorten en natuurlijke habitats dient deze richtlijn

eveneens van toepassing te zijn op beroepsactiviteiten die uit hoofde van de Gemeenschaps-

wetgeving nog niet direct of indirect als feitelijk of potentieel risico voor de menselijke

gezondheid of het milieu worden aangemerkt. In deze gevallen dient de exploitant slechts

aansprakelijk te zijn uit hoofde van deze richtlijn, indien hij een fout heeft begaan of nalatig is

geweest.

(10) Er dient uitdrukkelijk rekening te worden gehouden met het Euratom-Verdrag en met

relevante internationale verdragen en Gemeenschapswetgeving die ten aanzien van de

uitoefening van binnen de werkingssfeer van deze richtlijn vallende activiteiten in

uitvoerigere en strengere regelgeving voorzien. Deze richtlijn, die bij de vaststelling van de

bevoegdheden van de bevoegde instanties niet in aanvullende conflictregels voorziet, laat de

regels inzake de internationale bevoegdheid van rechtbanken, zoals bijvoorbeeld neergelegd

in Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechter-

lijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en

handelszaken 1, onverlet. Deze richtlijn is niet van toepassing op activiteiten die voornamelijk

in het belang van de landsverdediging of de internationale veiligheid worden verricht.

(11) Doel van deze richtlijn is het voorkomen en herstellen van milieuschade in de zin van deze

richtlijn, en laat rechten op vergoeding voor traditionele vormen van schade uit hoofde van

internationale overeenkomsten op het gebied van wettelijke aansprakelijkheid onverlet.

                                                
1 PB L 12 van 16.1.2001, blz. 1.
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(12) Veel lidstaten zijn partij bij internationale overeenkomsten inzake wettelijke aansprakelijk-

heid op specifieke gebieden. Deze lidstaten kunnen partij blijven bij dergelijke overeen-

komsten nadat deze richtlijn in werking is getreden, en andere lidstaten blijven vrij om partij

te worden bij dergelijke overeenkomsten.

(13) Aansprakelijkheid biedt niet voor alle vormen van milieuschade een oplossing. Wil

aansprakelijkheid doeltreffend functioneren, dan moeten er een of meer identificeerbare

vervuilers zijn, moet de schade concreet en kwantificeerbaar zijn, en moet er een oorzakelijk

verband tussen de schade en de geïdentificeerde vervuiler of vervuilers worden aangetoond.

Aansprakelijkheid is daarom geen geschikt instrument ter bestrijding van wijdverspreide,

diffuse verontreiniging waarbij onmogelijk een verband kan worden gelegd tussen negatieve

milieu-effecten en de handeling of nalatigheid van bepaalde individuele vervuilers.

(14) Deze richtlijn is niet van toepassing op gevallen van lichamelijk letsel, schade aan particuliere

eigendom of economisch verlies en laat alle rechten met betrekking tot dergelijke soorten

schade onverlet.

(15) Aangezien het voorkomen en herstellen van milieuschade een taak is die rechtstreeks

bijdraagt tot de uitvoering van het milieubeleid van de Gemeenschap, dient de overheid te

zorgen voor een passende uitvoering en handhaving van de regeling waarin deze richtlijn

voorziet.
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(16) Het herstel van het milieu dient doeltreffend te zijn, zodat wordt gewaarborgd dat de relevante

hersteldoelstellingen worden bereikt. Hiertoe moet een gemeenschappelijk kader worden

vastgesteld en de bevoegde instantie dient op de juiste toepassing daarvan toe te zien.

(17) Er dienen passende bepalingen te worden vastgesteld voor situaties waarin zich meerdere

gevallen van milieuschade hebben voorgedaan, en wel op zodanige wijze dat de bevoegde

instantie niet kan garanderen dat alle vereiste herstelmaatregelen tegelijkertijd worden

genomen. In dergelijke gevallen moet de bevoegde instantie het recht hebben om te beslissen

welk geval van milieuschade het eerst moet worden hersteld.

(18) Overeenkomstig het beginsel dat de vervuiler betaalt, dient een exploitant die milieuschade

veroorzaakt of een onmiddellijk gevaar doet ontstaan dat zich dergelijke schade voordoet, in

beginsel de kosten van de noodzakelijke preventie- of herstelmaatregelen te dragen. In

gevallen waarin een bevoegde instantie zelf of via een derde maatregelen treft in de plaats van

een exploitant, dient die instantie ervoor te zorgen dat de door haar gemaakte kosten op de

exploitant worden verhaald. Voorts is het passend dat de exploitanten in laatste instantie de

kosten van de evaluatie van milieuschade en, in voorkomend geval, van de evaluatie van het

onmiddellijk gevaar van het ontstaan van dergelijke schade dragen.

(19) De lidstaten kunnen voorzien in de berekening van forfaitaire bedragen voor het vergoeden

van administratieve, juridische, handhavings- en andere algemene kosten.
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(20) Een producent is niet verplicht de kosten van uit hoofde van deze richtlijn genomen

preventieve of herstelmaatregelen te dragen in situaties waarin de betrokken schade of het

onmiddellijk gevaar daarvoor het gevolg is van bepaalde gebeurtenissen waarop de exploitant

geen vat heeft. De lidstaten kunnen toestaan dat exploitanten die geen fout hebben begaan of

niet nalatig zijn geweest de kosten van herstelmaatregelen niet hoeven te dragen in situaties

waarin de betrokken schade het gevolg is van emissies of gebeurtenissen die uitdrukkelijk

waren toegestaan of waarvan de potentiële schadelijkheid niet bekend kon zijn toen die

gebeurtenis of emissie plaatsvond.

(21) De exploitanten dienen de met preventiemaatregelen samenhangende kosten te dragen,

wanneer die maatregelen hoe dan ook door de exploitanten moesten worden genomen om te

voldoen aan de wettelijke, bestuursrechtelijke en administratieve bepalingen, waaronder die

welke deel uitmaken van vergunningen of toelatingen.

(22) De lidstaten mogen nationale voorschriften opstellen voor de toerekening van de kosten in

door meer partijen veroorzaakte schadegevallen. De lidstaten mogen met name rekening

houden met de specifieke situatie van gebruikers van producten die eventueel niet in dezelfde

mate aansprakelijk gesteld zouden worden voor milieuschade als degenen die deze producten

vervaardigen. In dat geval moet de verdeling van de aansprakelijkheid conform de nationale

wet geregeld worden.

(23) De bevoegde instanties dienen het recht te hebben gedurende een redelijke termijn, te rekenen

vanaf het tijdstip waarop de preventie- of herstelmaatregelen werden voltooid, de aan de

maatregelen verbonden kosten op de exploitant te verhalen.
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(24) Er moet voor worden gezorgd dat doeltreffende uitvoerings- en handhavingsinstrumenten ter

beschikking staan, terwijl er tevens voor moet worden gezorgd dat de rechtmatige belangen

van de betrokken exploitanten en andere belanghebbenden naar behoren worden gewaar-

borgd. De bevoegde instanties dienen bevoegd te zijn voor specifieke taken waarvoor  een

passende administratieve beoordelingsvrijheid vereist is, te weten de taak om de ernst van de

schade te beoordelen en te bepalen welke herstelmaatregelen moeten worden genomen.

(25) Personen die van de milieuschade ongunstige gevolgen ondervinden of dreigen te onder-

vinden, moeten het recht hebben de bevoegde instantie om maatregelen te verzoeken. Milieu-

bescherming is evenwel geen scherp afgebakend belang, en individuele personen zullen niet

altijd hun handelingen daarop afstemmen of verkeren niet altijd in de mogelijkheid dat te

doen. Niet-gouvernementele organisaties die zich inzetten voor milieubescherming moet

derhalve ook de mogelijkheid worden gegeven om op een juiste manier tot een doeltreffende

implementatie van deze richtlijn bij te dragen.

(26) De betrokken natuurlijke of rechtspersonen dienen toegang te hebben tot beroepsprocedures

tegen de besluiten en handelingen van de bevoegde instantie of tegen het verzuim te handelen.

(27) De lidstaten moeten maatregelen nemen om te bevorderen dat exploitanten alle passende

verzekeringen of andere vormen van financiële zekerheid gebruiken en dat er instrumenten en

markten voor financiële zekerheid worden ontwikkeld, teneinde in een doeltreffende dekking

van de uit deze richtlijn voortvloeiende financiële verplichtingen te voorzien.
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(28) Wanneer milieuschade voor meerdere lidstaten gevolgen heeft of dreigt te hebben, werken

deze lidstaten samen om ervoor te zorgen dat juiste en doeltreffende preventie- of, naar gelang

het geval, herstelmaatregelen met betrekking tot alle milieuschade worden genomen. De

lidstaten mogen trachten kosten voor preventieve of herstelmaatregelen te verhalen.

(29) Deze richtlijn belet niet dat de lidstaten strengere bepalingen handhaven of vaststellen met

betrekking tot het voorkomen en het herstellen van milieuschade, en belet evenmin de vast-

stelling door de lidstaten van passende maatregelen met betrekking tot situaties waarin de

schade twee keer kan worden verhaald als gevolg van samenlopende acties door een bevoegde

instantie uit hoofde van deze richtlijn en door een persoon wiens eigendom milieuschade is

toegebracht.

(30) Op schade die vóór het verstrijken van de voor de tenuitvoerlegging van deze richtlijn

vastgestelde termijn is veroorzaakt, zijn de bepalingen ervan niet van toepassing.

(31) De lidstaten dienen de Commissie verslag uit te brengen over de ervaringen die zij met de

toepassing van deze richtlijn hebben opgedaan, teneinde de Commissie in staat te stellen,

rekening houdend met de gevolgen voor duurzame ontwikkeling en toekomstige risico's voor

het milieu, te beoordelen of deze richtlijn binnen zeven jaar moet worden herzien,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:
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Artikel 1

Onderwerp

Deze richtlijn heeft ten doel een kader voor milieuaansprakelijkheid vast te stellen, op basis van het

beginsel dat de vervuiler betaalt, voor het voorkomen en herstellen van milieuschade.

Artikel 2

Definities

In deze richtlijn wordt verstaan onder:

1) "milieuschade":

a) schade aan beschermde soorten en natuurlijke habitats, dat wil zeggen elke vorm van

schade die aanmerkelijke negatieve effecten heeft op het bereiken of handhaven van de

gunstige staat van instandhouding van deze soorten of habitats. Of schade aanmerkelijk

is, wordt bepaald aan de hand van de referentietoestand, rekening houdend met de

criteria van bijlage I;

Schade aan beschermde soorten en natuurlijke habitats omvat niet de vooraf

vastgestelde negatieve effecten van handelingen van een exploitant waarvoor de

betrokken instanties uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven in overeenstemming

met bepalingen ter uitvoering van artikel 6, leden 3 en 4, of artikel 16 van Richt-

lijn 92/43/EEG, dan wel artikel 9 van Richtlijn 79/409/EEG, of, in het geval van niet

onder het Gemeenschapsrecht vallende habitats en soorten, in overeenstemming met

gelijkwaardige bepalingen van de nationale wetgeving betreffende natuurbehoud.



10933/5/03 REV 5 CS/nc 12
DG I    NL

b) schade aan wateren, dat wil zeggen elke vorm van schade die een aanmerkelijke

negatieve invloed heeft op de ecologische, chemische en/of kwantitatieve toestand en/of

het ecologisch potentieel, als omschreven in Richtlijn 2000/60/EG, van de betrokken

wateren, met uitzondering van de negatieve effecten waarop artikel 4, lid 7, van die

richtlijn van toepassing is;

c) bodemschade, dat wil zeggen elke vorm van bodemverontreiniging die een

aanmerkelijk risico inhoudt voor negatieve effecten op de menselijke gezondheid,

waarbij direct of indirect op, in of onder de bodem,  stoffen, preparaten, organismen of

micro-organismen aangebracht zijn;

2) "schade": een meetbare negatieve verandering in de natuurlijke rijkdommen of een meetbare

aantasting van een ecosysteemfunctie, die direct of indirect optreedt;

3) "beschermde soorten en natuurlijke habitats":

a) de soorten genoemd in bijlage I of bedoeld in artikel 4, lid 2, van Richtlijn 79/409/EEG,

of in de bijlagen II en IV van Richtlijn 92/43/EEG;

b) de habitats van de soorten genoemd in bijlage I of bedoeld in artikel 4, lid 2, van

Richtlijn 79/409/EEG of genoemd in bijlage II van Richtlijn 92/43/EEG, de natuurlijke

habitats genoemd in bijlage I van Richtlijn 92/43/EEG en de voortplantings- of

rustplaatsen genoemd in bijlage IV van Richtlijn 92/43/EEG; en
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c) indien een lidstaat zulks bepaalt, niet in die bijlagen genoemde habitats of soorten die

die lidstaat aanwijst voor doeleinden welke overeenkomen met de doeleinden van die

twee richtlijnen;

4) "staat van instandhouding":

a) met betrekking tot een natuurlijke habitat, de som van de invloeden die op de betrokken

natuurlijke habitat en de daar voorkomende typische soorten inwerken en op lange

termijn gevolgen kunnen hebben voor de natuurlijke verspreiding, de structuur en de

functies van die habitat of het voortbestaan op lange termijn van de betrokken typische

soorten, hetzij op het Europese grondgebied van de lidstaten waarop het Verdrag van

toepassing is, hetzij op het grondgebied van een lidstaat, hetzij in het natuurlijke

verspreidingsgebied van die habitat.

De staat van instandhouding van een natuurlijke habitat wordt als "gunstig" beschouwd

wanneer:

- het natuurlijke verspreidingsgebied van de habitat en de oppervlakte van die habitat

binnen dat gebied stabiel zijn of toenemen, en

- de voor behoud op lange termijn nodige specifieke structuur en functies bestaan en in de

afzienbare toekomst vermoedelijk zullen blijven bestaan, en

- de staat van instandhouding van de voor die habitat typische soorten gunstig is als

omschreven onder b;
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b) met betrekking tot een soort, de som van de invloeden die op de betrokken soort inwerken en

die op lange termijn gevolgen kunnen hebben voor de verspreiding en abundantie van de

populaties daarvan, hetzij op het Europese grondgebied van de lidstaten waarop het Verdrag

van toepassing is, hetzij op het grondgebied van een lidstaat, hetzij in het natuurlijke

verspreidingsgebied van die soort.

De staat van instandhouding van een soort wordt als "gunstig" beschouwd wanneer:

- uit populatiedynamische gegevens blijkt dat de betrokken soort nog steeds een

levensvatbare component is van de natuurlijke habitats waarin hij voorkomt, en dat

vermoedelijk op lange termijn zal blijven, en

- het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort niet kleiner wordt of binnen afzienbare

tijd lijkt te zullen worden, en

- er een voldoende grote habitat bestaat en waarschijnlijk zal blijven bestaan om de

populaties van die soort op lange termijn in stand te houden;

5) "wateren": alle wateren waarop Richtlijn 2000/60/EG van toepassing is;

6) "exploitant": particuliere of openbare natuurlijke persoon of rechtspersoon die de

beroepsactiviteit verricht of regelt, of, als dit in de nationale wetgeving is bepaald, aan wie

een doorslaggevende economische zeggenschap over het technisch functioneren van een

dergelijke activiteit is overgedragen, met inbegrip van de houder van een vergunning of

toelating voor het verrichten van een dergelijke activiteit of de persoon die een dergelijke

activiteit laat registreren of er kennisgeving van doet;
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7) "beroepsactiviteit": een in het kader van een economische activiteit, een bedrijf of een

onderneming verrichte activiteit, ongeacht het particuliere, openbare, winstgevende of niet-

winstgevende karakter daarvan;

8) "emissie": het als gevolg van menselijke activiteiten in het milieu brengen van stoffen,

preparaten, organismen of micro-organismen;

9) "onmiddellijke dreiging van schade": een voldoende waarschijnlijkheid dat zich in de nabije

toekomst milieuschade zal voordoen;

10) "preventieve maatregelen": maatregelen naar aanleiding van een gebeurtenis, handeling of

nalatigheid waardoor een onmiddellijke dreiging van milieuschade is ontstaan, teneinde die

schade te voorkomen of tot een minimum te beperken;

11) "herstelmaatregelen ": maatregel of combinatie van maatregelen, met inbegrip van inperkende

of tussentijdse maatregelen, gericht op herstel, rehabilitatie of vervanging van de aangetaste

natuurlijke rijkdommen en/of ecosysteemfuncties, of op het verschaffen van een

gelijkwaardig alternatief voor rijkdommen of functies, als bedoeld in bijlage II;

12) "natuurlijke rijkdommen": beschermde soorten en natuurlijke habitats, water en bodem;

13) "functies" en "ecosysteemfuncties": de functies die natuurlijke rijkdommen vervullen ten

behoeve van andere natuurlijke rijkdommen of het publiek;
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14) "referentietoestand": de toestand waarin de natuurlijke rijkdommen en ecosysteemfuncties

zich ten tijde van de schade zouden hebben bevonden indien zich geen milieuschade had

voorgedaan, gereconstrueerd aan de hand van de beste beschikbare informatie;

15) "regeneratie", met inbegrip van "natuurlijke regeneratie": in het geval van water, beschermde

soorten en natuurlijke habitats, de terugkeer van aangetaste natuurlijke rijkdommen en/of

ecosysteemfuncties tot de referentietoestand, en bij bodemschade, het verdwijnen van een

aanmerkelijk gevaar van een nadelig effect op de menselijke gezondheid;

16) "kosten": de kosten die verantwoord zijn in het licht van de noodzaak een juiste en doel-

treffende toepassing van deze richtlijn te garanderen, met inbegrip van ramingskosten van

milieuschade, onmiddellijke dreiging van zulke schade en alternatieve maatregelen, alsook de

administratieve, juridische en handhavingskosten, de kosten van het vergaren van gegevens en

andere algemene kosten, en de kosten in verband met monitoring en toezicht.
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Artikel 3

Toepassingsgebied

1. Deze richtlijn is van toepassing op

a) milieuschade die wordt veroorzaakt door enige beroepsactiviteit, genoemd in bijlage III,

alsook op een onmiddellijke dreiging dat dergelijke schade ontstaat als gevolg van een van die

activiteiten;

b) schade aan beschermde soorten en natuurlijke habitats die wordt veroorzaakt door enige

andere beroepsactiviteit dan de in bijlage III genoemde, alsook op een onmiddellijke dreiging

dat dergelijke schade ontstaat als gevolg van een van die activiteiten indien de exploitant

schuld of nalatigheid kan worden verweten.

2. Deze richtlijn is van toepassing onverminderd strengere bepalingen van Gemeenschapsrecht met

betrekking tot de uitvoering van enige binnen de werkingssfeer van deze richtlijn vallende activiteit

alsook de wetgeving van de Gemeenschap houdende regels inzake jurisdictieconflicten.

3. Onverminderd de toepasselijke nationale wetgeving, geeft deze richtlijn particulieren geen recht

op schadevergoeding vanwege milieuschade of een onmiddellijke dreiging van dergelijke schade.
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Artikel 4

Uitzonderingen

1. Deze richtlijn is niet van toepassing op milieuschade of een onmiddellijke dreiging van dergelijke

schade ten gevolge van:

a) een oorlogshandeling, vijandelijkheden, burgeroorlog of oproer;

b) een natuurverschijnsel dat uitzonderlijk, onontkoombaar en onafwendbaar is.

2. Deze richtlijn is niet van toepassing op milieuschade of een onmiddellijke dreiging dat dergelijke

schade ontstaat ten gevolge van een incident waarvoor de aansprakelijkheid of schadevergoeding

binnen de werkingssfeer valt van een van de internationale overeenkomsten, genoemd in bijlage IV,

met inbegrip van toekomstige wijzigingen van die overeenkomsten, die in de betrokken lidstaat van

kracht zijn.

3. Deze richtlijn doet geen afbreuk aan het recht van de exploitant om zijn aansprakelijkheid te

beperken overeenkomstig de nationale wetgeving ter uitvoering van het Verdrag inzake beperking

van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen (LLMC) van 1976, toekomstige wijzigingen van

dit verdrag inbegrepen, of het Verdrag van Straatsburg inzake de beperking van aansprakelijkheid

in de binnenvaart (CLNI) van 1988, toekomstige wijzigingen van dit verdrag inbegrepen.

4. Deze richtlijn is niet van toepassing op nucleaire risico's en milieuschade of de onmiddellijke

dreiging dat dergelijke schade ontstaat als gevolg van activiteiten waarop het Verdrag tot oprichting

van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie van toepassing is, of als gevolg van een incident

of activiteit waarvoor de aansprakelijkheid of schadevergoeding binnen de werkingssfeer valt van

een van de in bijlage V genoemde internationale overeenkomsten, met inbegrip van toekomstige

wijzigingen van die overeenkomsten.
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5. Deze richtlijn is alleen van toepassing op milieuschade of op een onmiddellijke dreiging van

dergelijke schade als gevolg van diffuse verontreiniging waarbij een oorzakelijk verband kan

worden gelegd tussen de schade en de activiteiten van individuele exploitanten.

6. Deze richtlijn is niet van toepassing op activiteiten die hoofdzakelijk de landsverdediging of de

internationale veiligheid dienen, en evenmin op activiteiten die uitsluitend tot doel hebben

bescherming te bieden tegen natuurrampen.

Artikel 5

Preventieve acties

1. De exploitant neemt onverwijld de nodige preventieve maatregelen wanneer zich nog geen

milieuschade heeft voorgedaan maar een onmiddellijke dreiging bestaat dat dergelijke schade zal

ontstaan.

2. De lidstaten bepalen dat exploitanten wanneer zulks dienstig is, en in ieder geval wanneer een

onmiddellijke dreiging van milieuschade ondanks de door de betrokken exploitant genomen

preventieve maatregelen niet verdwijnt, verplicht zijn de bevoegde instantie zo spoedig mogelijk

over alle relevante aspecten van de situatie te informeren.

3. De bevoegde instantie kan te allen tijde:

a) de exploitant verplichten informatie te verstrekken over een onmiddellijke dreiging van

milieuschade of in gevallen waarin zulk een onmiddellijke dreiging vermoed wordt;
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b) de exploitant verplichten de vereiste preventieve maatregelen te nemen;

c) de exploitant instructies geven die bij het nemen van de nodige preventieve maatregelen

opgevolgd moeten worden; of

d) zelf de nodige preventieve maatregelen nemen.

4. De bevoegde instantie eist dat de preventieve maatregelen door de exploitant worden genomen.

Indien een exploitant niet de verplichtingen nakomt waarin lid 1 of lid 3, onder b of c, voorziet, niet

kan worden geïdentificeerd, of uit hoofde van deze richtlijn niet verplicht is de kosten te dragen,

kan de bevoegde instantie zelf deze maatregelen nemen.

Artikel 6

Herstelmaatregelen

1. Wanneer milieuschade zich heeft voorgedaan, stelt de exploitant onverwijld de bevoegde

instantie in kennis van alle relevante aspecten van de situatie en treft hij:

a) elke haalbare maatregel om de betrokken verontreinigende stoffen en/of enige andere

schadefactoren onmiddellijk onder controle te houden, in te perken, te verwijderen of

anderszins te beheersen, teneinde verdere milieuschade en negatieve effecten op de

menselijke gezondheid of verdere aantasting van functies te beperken of te voorkomen; en

b) de nodige herstelmaatregelen in overeenstemming met artikel 7.
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2. De bevoegde instantie kan te allen tijde:

a) de exploitant verplichten aanvullende informatie te verstrekken over enige schade die zich

heeft voorgedaan;

b) zelf elke haalbare maatregel nemen om de betrokken verontreinigende stoffen en/of enige

andere schadefactoren onmiddellijk onder controle te houden, in te perken, te verwijderen of

anderszins te beheersen, teneinde verdere milieuschade en negatieve effecten op de

menselijke gezondheid, of verdere aantasting van functies te beperken of te voorkomen, dan

wel de exploitant daartoe verplichten of hem daartoe instructies geven;

c) de exploitant verplichten de nodige herstelmaatregelen te treffen;

d) de exploitant instructies geven die hij bij het nemen van de nodige herstelmaatregelen moet

naleven; of

e) zelf de nodige herstelmaatregelen treffen.

3. De bevoegde instantie eist dat de herstelmaatregelen door de exploitant worden genomen. Indien

de exploitant niet de verplichtingen nakomt waarin lid 1 of lid 2, onder b, c of d, voorziet, niet kan

worden geïdentificeerd, of uit hoofde van deze richtlijn niet verplicht is de kosten te dragen, kan de

bevoegde instantie zelf deze maatregelen nemen.
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Artikel 7

Vaststelling van herstelmaatregelen

1. De exploitanten stellen in overeenstemming met bijlage II potentiële herstelmaatregelen vast en

leggen die aan de bevoegde instantie ter goedkeuring voor, tenzij de bevoegde instantie krachtens

artikel 6, lid 2, onder e, en lid 3, maatregelen heeft genomen.

2. De bevoegde instantie besluit welke herstelmaatregelen in overeenstemming met bijlage II, en zo

nodig in samenwerking met de betrokken exploitant, worden uitgevoerd.

3. Wanneer zich meerdere gevallen van milieuschade hebben voorgedaan en de bevoegde instantie

er niet voor kan zorgen dat de noodzakelijke herstelmaatregelen gelijktijdig worden genomen, kan

de bevoegde instantie bepalen welk geval van milieuschade eerst moet worden hersteld.

Bij het nemen van deze beslissing houdt de bevoegde instantie onder meer rekening met de aard, de

omvang en de ernst van de milieuschade en met de mogelijkheid van natuurlijke regeneratie. Er

moet ook rekening worden gehouden met gevaar voor de menselijke gezondheid.

4. De bevoegde instantie nodigt de in artikel 12, lid 1, bedoelde personen en in ieder geval de

personen op wier terrein herstelmaatregelen worden getroffen uit opmerkingen te maken en houdt

rekening met die opmerkingen.
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Artikel 8

Kosten van preventie en herstel

1. De exploitant draagt de kosten voor de overeenkomstig deze richtlijn genomen preventieve

maatregelen en herstelmaatregelen.

2. Onverminderd de leden 3 en 4 verhaalt de bevoegde instantie de kosten die zij in samenhang met

het nemen van preventieve maatregelen of herstelmaatregelen uit hoofde van deze richtlijn heeft

gemaakt op de exploitant die de schade of de onmiddellijke dreiging van schade heeft veroorzaakt,

onder andere door middel van een zakelijke zekerheid of andere geschikte waarborgen.

Wanneer de verhaalkosten groter zijn dan het terug te vorderen bedrag of wanneer niet kan worden

vastgesteld wie de exploitant is, kan de bevoegde instantie evenwel beslissen om af te zien van

verhaal.

3. Een exploitant is niet verplicht de kosten te dragen van de preventieve maatregelen of herstel-

maatregelen die uit hoofde van deze richtlijn worden genomen, indien hij kan bewijzen dat de

milieuschade of de onmiddellijke dreiging dat dergelijke schade ontstaat,

a) veroorzaakt is door een derde ondanks het feit dat er passende veiligheidsmaatregelen waren

getroffen; of

b) het gevolg is van de opvolging van een dwingende opdracht of instructie van een

overheidsinstantie, tenzij het een opdracht of instructie betreft naar aanleiding van een emissie

of incident, veroorzaakt door activiteiten van de exploitant zelf.
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In dergelijke gevallen stellen de lidstaten passende maatregelen vast om de exploitant in staat te

stellen de gemaakte kosten terugbetaald te krijgen.

4. De lidstaten kunnen bepalen dat de exploitant niet de kosten behoeft te dragen van de

herstelmaatregelen die uit hoofde van deze richtlijn worden genomen, indien hij bewijst dat hij niet

in gebreke of nalatig is geweest en de milieuschade is veroorzaakt door:

a) een emissie of gebeurtenis die uitdrukkelijk is toegestaan op grond van, en geheel in

overeenstemming is met de voorwaarden van, een vergunning die is verleend bij of krachtens

de toepasselijke nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen welke uitvoering geven

aan de in bijlage III genoemde wettelijke maatregelen van de Gemeenschap, als toegepast op

de datum van de emissie of gebeurtenis;

b) emissies of activiteiten of alle manieren waarop een product tijdens een activiteit wordt

gebruikt waarvan de exploitant kan bewijzen dat die op grond van de stand van de

wetenschappelijke en technologische kennis op het tijdstip dat zij plaatsvonden, niet als

schadelijk werden beschouwd.

5. De maatregelen die door de bevoegde instantie worden genomen uit hoofde van artikel 5, leden 3

en 4, en artikel 6, leden 2 en 3, laten de aansprakelijkheid van de betrokken exploitant uit hoofde

van deze richtlijn alsook de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag onverlet.
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Artikel 9

Toerekening van de kosten in door meer partijen veroorzaakte schadegevallen

Deze richtlijn laat de nationale bepalingen betreffende de toerekening van de kosten in door meer

partijen veroorzaakte schadegevallen onverlet in het bijzonder die met betrekking tot de verdeling

van de aansprakelijkheid tussen de producent en de gebruiker van een product.

Artikel 10

Verjaringstermijn voor het verhalen van de kosten

De bevoegde instantie is gerechtigd tegen de exploitant of, indien van toepassing, een derde die de

schade of de onmiddellijke dreiging van schade heeft veroorzaakt, de procedure in te leiden voor

het verhalen van de kosten met betrekking tot alle uit hoofde van deze richtlijn genomen

maatregelen voordat een periode van vijf jaar verstreken is, te rekenen vanaf de datum waarop de

maatregelen geheel zijn voltooid of de datum waarop de aansprakelijke exploitant of derde is

geïdentificeerd, indien die datum later is.

Artikel 11

Bevoegde autoriteit

1. De lidstaten wijzen een bevoegde instantie of bevoegde instanties aan die verantwoordelijk is/zijn

voor de uitvoering van de taken waarin deze richtlijn voorziet.
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2. De taak met betrekking tot de vaststelling van de exploitant die de schade of de onmiddellijke

dreiging van schade heeft veroorzaakt, de beoordeling van de omvang van de schade en de bepaling

van welke herstelmaatregelen overeenkomstig bijlage II moeten worden genomen, berust bij de

bevoegde instantie. Met het oog daarop is de bevoegde instantie gemachtigd van de betrokken

exploitant te verlangen dat hij zelf een beoordeling maakt en alle nodige informatie en gegevens

verstrekt.

3. De lidstaten dragen er zorg voor dat de bevoegde instantie de uitvoering van de noodzakelijke

preventieve maatregelen of herstelmaatregelen aan derden kan delegeren of opdragen.

4. In elk uit hoofde van deze richtlijn genomen besluit waarbij het treffen van preventieve

maatregelen of herstelmaatregelen wordt opgelegd, worden de precieze gronden vermeld waarop

het gebaseerd is. Van een dergelijk besluit wordt onverwijld kennis gegeven aan de betrokken

exploitant, die terzelfder tijd wordt ingelicht over de rechtsmiddelen waarover hij krachtens de in de

betrokken lidstaat geldende wetgeving beschikt, alsmede over de termijnen welke voor die

rechtsmiddelen gelden.

Artikel 12

Verzoeken om maatregelen

1. Natuurlijke of rechtspersonen die

a) milieuschade lijden of dreigen te lijden dan wel
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b) een voldoende belang hebben bij de besluitvorming inzake de schade, of, anderzijds,

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

dit als voorwaarde stelt,

kunnen bij de bevoegde instantie opmerkingen indienen betreffende gevallen van milieuschade of

onmiddellijke dreiging daarvan waarvan zij kennis hebben en kunnen de bevoegde instantie

verzoeken maatregelen te treffen krachtens deze richtlijn.

De lidstaten bepalen wat een voldoende belang en een inbreuk op een recht vormt.

Hiertoe wordt het belang van elke niet-gouvernementele organisatie die milieubescherming

bevordert en voldoet aan voorschriften van de nationale wetgeving voldoende geacht in de zin van

het voorgaande punt b. Dergelijke organisaties worden tevens geacht rechten te hebben waarop

inbreuk kan worden gemaakt in de zin van het voorgaande punt c.

2. Het verzoek om maatregelen gaat vergezeld van de relevante informatie en gegevens ter

ondersteuning van de opmerkingen die met betrekking tot de milieuschade in kwestie worden

voorgelegd.



10933/5/03 REV 5 CS/nc 28
DG I    NL

3. Wanneer het verzoek om maatregelen en de bijbehorende opmerkingen en gegevens aannemelijk

maken dat er milieuschade is, neemt de bevoegde instantie deze opmerkingen en dit verzoek om

maatregelen in overweging. In dat geval biedt de bevoegde instantie de betrokken exploitant de

gelegenheid zijn standpunt met betrekking tot het verzoek om maatregelen en de bijbehorende

opmerkingen kenbaar te maken.

4. De bevoegde instantie stelt zo spoedig mogelijk, en in elk geval overeenkomstig de toepasselijke

bepalingen van het nationale recht, de in lid 1 bedoelde personen die opmerkingen bij haar hebben

ingediend in kennis van haar besluit inzake het al dan niet nemen van maatregelen, en motiveert dat

besluit.

5. De lidstaten kunnen besluiten de leden 1 en 4 niet toe te passen op gevallen van onmiddellijke

dreiging van schade.

Artikel 13

Beroepsprocedures

1. De personen als bedoeld in artikel 12, lid 1, hebben toegang tot een procedure voor een rechtbank

of een andere onafhankelijke en onpartijdige overheidsinstantie die bevoegd is de besluiten, het

handelen of het verzuim van de krachtens deze richtlijn bevoegde instantie aan de procedurele en

materieelrechtelijke voorschriften te toetsen.
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2. Deze richtlijn laat alle nationale wettelijke bepalingen tot regeling van de toegang tot de rechter

en die volgens welke alle administratieve beroepsprocedures moeten zijn gevolgd alvorens een

gerechtelijke procedure kan worden ingeleid, onverlet.

Artikel 14

Financiële zekerheid

1. De lidstaten nemen maatregelen om de geëigende economische en financiële actoren aan te

moedigen financiële-zekerheidsinstrumenten en -markten te ontwikkelen, met inbegrip van

financiële mechanismen voor gevallen van insolventie, opdat de exploitanten gebruik kunnen

maken van financiële garanties om hun verantwoordelijkheden krachtens deze richtlijn na te komen.

2. Vóór ............ * dient de Commissie een verslag in over de doeltreffendheid van de richtlijn wat

betreft het feitelijke herstel van milieuschade alsmede over de beschikbaarheid tegen redelijke

kosten en onder voorwaarden van verzekering en andere typen financiële zekerheden inzake de

onder bijlage III van deze richtlijn vallende activiteiten. In het licht van het verslag, kan de

Commissie voorstellen doen tot invoering van een verplichte financiële zekerheid.

                                                
* 8 jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn.
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Artikel 15

Samenwerking tussen de lidstaten

1. Wanneer milieuschade gevolgen heeft of dreigt te hebben voor meerdere lidstaten, werken die

lidstaten samen, onder andere door een behoorlijke uitwisseling van informatie, teneinde ervoor te

zorgen dat er preventieve maatregelen en zo nodig herstelmaatregelen met betrekking tot die

milieuschade worden genomen.

2. Wanneer zich milieuschade voordoet, verstrekt de lidstaat op het grondgebied waarvan de schade

zijn oorsprong vindt, voldoende informatie aan de lidstaten die schade zouden kunnen lijden.

3. Wanneer een lidstaat binnen zijn grenzen schade vaststelt die niet binnen zijn grenzen

veroorzaakt is, kan hij dit aan de Commissie en alle andere betrokken lidstaten melden; hij kan

aanbevelingen doen inzake het nemen van preventieve of herstelmaatregelen en kan in

overeenstemming met deze richtlijn om terugbetaling verzoeken van zijn kosten voor het nemen

van preventieve of herstelmaatregelen.

Artikel 16

Verhouding tot het nationaal recht

1. Deze richtlijn belet niet dat de lidstaten strengere bepalingen handhaven of invoeren inzake

preventie en herstel van milieuschade, met inbegrip van het bepalen van extra activiteiten waarop

de voorschriften inzake preventie en herstel van deze richtlijn van toepassing zijn en het bepalen

van verdere verantwoordelijke partijen.
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2. Deze richtlijn belet niet dat de lidstaten passende bepalingen vaststellen, zoals een verbod op

dubbele schadevergoeding, met betrekking tot situaties waarin de mogelijkheid bestaat dat de

schade twee keer wordt verhaald omdat tegelijk actie wordt ondernomen door een bevoegde

instantie uit hoofde van deze richtlijn en door een persoon van wie de eigendommen schade hebben

opgelopen.

Artikel 17

Temporele werkingssfeer

Deze richtlijn is niet van toepassing op:

– schade, veroorzaakt door een emissie, een gebeurtenis of een incident die/dat heeft plaats-

gevonden voor de in artikel 19, lid 1, bedoelde datum;

– schade, veroorzaakt door een emissie, een gebeurtenis of een incident die/dat heeft plaats-

gevonden na de in artikel 19, lid 1, bedoelde datum, indien de schade het gevolg is van een

specifieke activiteit die heeft plaatsgevonden en beëindigd is voor die datum;

– schade, indien het meer dan 30 jaar geleden is dat de emissie, de gebeurtenis of het incident

die/dat tot schade heeft geleid, heeft plaatsgevonden.
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Artikel 18

Verslagen en evaluatie

1. De lidstaten brengen uiterlijk op .......... * verslag uit aan de Commissie over de bij de toepassing

van deze richtlijn opgedane ervaring. De verslagen bevatten de in bijlage VI genoemde informatie

en gegevens.

2. Op basis daarvan dient de Commissie vóór ........... **een verslag in bij het Europees Parlement en

de Raad, eventueel vergezeld van passende wijzigingsvoorstellen.

3. Het in lid 2 bedoelde verslag omvat een beoordeling van:

a) de toepassing van artikel 4, leden 2 en 4, wat betreft de uitsluiting van verontreinigingen die

vallen onder de internationale instrumenten in de bijlagen IV en V van de werkingssfeer van

deze richtlijn, met name in het licht van de ervaringen in het kader van relevante

internationale fora en overeenkomsten, zoals de IMO en Euratom, alsmede de mate waarin

deze instrumenten in werking getreden zijn en/of door de lidstaten uitgevoerd en/of gewijzigd

zijn en rekening houdend met alle relevante gevallen van milieuschade als gevolg van

dergelijke activiteiten en met de getroffen herstelmaatregelen;

                                                
* Negen jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn.
** Tien jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn.



10933/5/03 REV 5 CS/nc 33
DG I    NL

b) de toepassing van de richtlijn op door genetisch gemodificeerde organismen (GGO's)

veroorzaakte milieuschade, met name in het licht van de ervaringen binnen relevante

internationale fora en overeenkomsten, zoals het Verdrag inzake biologische diversiteit en het

Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid, alsmede de resultaten van eventuele incidenten

met door GGO's veroorzaakte milieuschade;

c) de toepassing van de richtlijn ten aanzien van beschermde soorten en natuurlijke habitats;

d) de instrumenten die eventueel in aanmerking komen om te worden opgenomen in de

bijlagen III, IV en V.

Artikel 19

Uitvoering

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

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

kennis.

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

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

vastgesteld door de lidstaten.

                                                
* Drie jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn.
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2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van nationaal recht

mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen, met een tabel die de concordantie

aangeeft tussen deze richtlijn en de vastgestelde nationale bepalingen.

Artikel 20

Inwerkingtreding

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

Europese Gemeenschappen.

Artikel 21

Adressaten

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Brussel,

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De voorzitter De voorzitter

__________________
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BIJLAGE I

IN ARTIKEL 2, LID 1, PUNT 1, ONDER a BEDOELDE CRITERIA

Of schade die negatieve effecten heeft op het bereiken of handhaven van de gunstige staat van

instandhouding van soorten of natuurlijke habitats, aanmerkelijk is, wordt bepaald aan de hand van

de staat van instandhouding op het moment waarop de schade zich heeft voorgedaan, van de

functies als gevolg van hun belevingswaarde, en van hun capaciteit voor natuurlijke regeneratie. Of

de referentietoestand aanmerkelijke negatieve wijzigingen heeft ondergaan, wordt bepaald aan de

hand van meetbare gegevens als:

– het aantal exemplaren, de populatiedichtheid of de ingenomen oppervlakte;

– de rol van de afzonderlijke exemplaren of van de beschadigde oppervlakte in verhouding tot

de soorten of de instandhouding van de habitat, de zeldzaamheid van de soort of habitat (vast-

gesteld op plaatselijk, regionaal, nationaal of hoger niveau, met inbegrip van communautair

niveau);

– het voortplantingsvermogen van de soort (volgens de voor die soort of populatie specifieke

dynamiek), de levensvatbaarheid ervan of het natuurlijk regeneratievermogen van de habitat

(volgens de dynamiek die specifiek is voor de karakteristieke soort van die habitat of de

populaties van die soort);

– het vermogen van de soort of habitat om zich, nadat schade is opgetreden, binnen een korte

periode en zonder ander ingrijpen dan het instellen van striktere beschermingsmaatregelen te

herstellen tot een toestand die uitsluitend op basis van de dynamiek van de soort of habitat

leidt tot een toestand die gelijkwaardig of beter wordt geacht dan de referentietoestand.
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Schade waarvan bewezen is dat die effecten heeft op de menselijke gezondheid, moet worden

beschouwd als aanmerkelijke schade.

Als aanmerkelijke schade hoeven echter niet te worden beschouwd:

– negatieve schommelingen die kleiner zijn dan de normale gemiddelde schommelingen voor

een bepaalde soort of habitat;

– negatieve schommelingen als gevolg van natuurlijke oorzaken of als gevolg van ingrijpen in

verband met het normale beheer van gebieden, zoals vastgelegd in habitatdossiers of in

documenten waarin de doelen zijn uiteengezet, of zoals voordien uitgeoefend door eigenaars

of exploitanten;

– schade aan soorten of habitats waarvan bekend is dat zij zich binnen een korte periode en

zonder ingrijpen herstellen ofwel tot de referentietoestand ofwel tot een toestand die uit-

sluitend op basis van de dynamiek van de soort of habitat leidt tot een toestand die gelijk-

waardig of beter wordt geacht dan de referentietoestand.

_________________
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BIJLAGE II

HERSTELLEN VAN MILIEUSCHADE

Deze bijlage voorziet in een gemeenschappelijk kader dat moet worden gevolgd om de meest

geschikte maatregelen te kiezen voor het herstel van milieuschade.

1. HERSTEL VAN SCHADE AAN WATEREN, BESCHERMDE SOORTEN EN

NATUURLIJKE HABITATS

Herstel van milieuschade aan wateren, beschermde soorten en natuurlijke habitats wordt

bereikt door het milieu tot zijn referentietoestand terug te brengen middels primair,

complementair en compenserend herstel, die als volgt gedefinieerd worden:

a) "primair" herstel: herstelmaatregelen waardoor aangetaste natuurlijke rijkdommen en/of

ecosysteemfuncties tot de referentietoestand worden teruggebracht;

b) "complementair" herstel: herstelmaatregelen met betrekking tot natuurlijke rijkdommen

en/of ecosystemen ter compensatie van het feit dat primair herstel niet tot volledig

herstel van de aangetaste natuurlijke rijkdommen en/of ecosysteemfuncties leidt;

c) "compenserend" herstel: maatregelen ter compensatie van tussentijdse verliezen van

natuurlijke rijkdommen en/of ecosysteemfuncties die zich voordoen tussen het tijdstip

waarop de schade ontstaat en het tijdstip waarop het primair herstel zijn volledige

uitwerking heeft bereikt;
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d) "tussentijdse verliezen": verliezen die het gevolg zijn van het feit dat de aangetaste

natuurlijke rijkdommen en/of functies van natuurlijke rijkdommen hun ecologische

functies niet kunnen vervullen of geen functies kunnen vervullen voor andere

natuurlijke rijkdommen of het publiek totdat de primaire of complementaire

maatregelen hun uitwerking hebben bereikt. Dit bestaat niet uit financiële compensatie

voor het publiek.

Indien primair herstel het milieu niet in zijn referentietoestand herstelt, dan vindt

complementair herstel plaats. Daarnaast vindt compenserend herstel plaats om

tussentijdse verliezen te compenseren.

Herstel van milieuschade aan wateren, beschermde soorten en natuurlijke habitats houdt

ook in dat elk aanmerkelijk risico dat de menselijke gezondheid negatieve effecten

ondervindt, wordt weggenomen.

1.1. Hersteldoelstellingen

Doel van primaire herstelmaatregelen

1.1.1.Primair herstel heeft tot doel, aangetaste natuurlijke rijkdommen en/of ecosysteemfuncties in

hun referentietoestand te herstellen.
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Doel van complementaire herstelmaatregelen

1.1.2.Wanneer de aangetaste natuurlijke rijkdommen en/of ecosysteemfuncties niet tot hun

referentietoestand terugkeren, worden complementaire herstelmaatregelen genomen.

Complementaire herstelmaatregelen hebben tot doel eenzelfde niveau van natuurlijke rijk-

dommen en/of ecosysteemfuncties te scheppen, zo nodig ook op een andere locatie, als het

geval zou zijn geweest wanneer de aangetaste locatie in haar referentietoestand hersteld zou

zijn. Waar mogelijk en passend moet de andere locatie geografisch verbonden zijn met de

aangetaste locatie, rekening houdend met de belangen van de getroffen populatie.

Doel van compenserende herstelmaatregelen

1.1.3.Compenserende herstelmaatregelen worden genomen om tussentijds verlies van de natuurlijke

rijkdommen en ecosysteemfuncties te compenseren in afwachting van regeneratie. Deze

compensatie houdt in dat op de aangetaste locatie of op een alternatieve locatie aan

beschermde natuurlijke habitats en soorten of wateren aanvullende verbeteringen worden

aangebracht. Dit bestaat niet uit financiële compensatie voor het publiek.

1.2. Vaststelling van herstelmaatregelen

Vaststelling van primaire herstelmaatregelen
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1.2.1.Er worden opties overwogen voor maatregelen om de natuurlijke rijkdommen en ecosysteem-

functies op directe en versnelde wijze, of door natuurlijke regeneratie, weer in hun referentie-

toestand te brengen.

Vaststelling van complementaire en compenserende herstelmaatregelen

1.2.2.Bij de bepaling van de omvang van complementaire en compenserende herstelmaatregelen

wordt eerst een aanpak overwogen die berust op equivalentie van de rijkdommen of functies.

In een dergelijke aanpak worden eerst maatregelen overwogen die leiden tot natuurlijke

rijkdommen en/of ecosysteemfuncties van dezelfde soort, kwaliteit en kwantiteit als die welke

zijn aangetast. Indien dit niet mogelijk is, wordt in alternatieve natuurlijke rijkdommen en/of

ecosysteemfuncties voorzien. Een verminderde kwaliteit kan bijvoorbeeld worden

gecompenseerd door meer herstelmaatregelen.

1.2.3.Wanneer deze eerste keuze op basis van equivalentie van de natuurlijke rijkdommen of

functies niet mogelijk blijkt, worden alternatieve waardebepalingstechnieken gebruikt. De

bevoegde instantie kan de methode, bijvoorbeeld geldelijke waardebepaling, opleggen,

teneinde de omvang van de vereiste aanvullende en compenserende herstelmaatregelen vast te

stellen. Indien een waardebepaling van de verloren gegane rijkdommen en/of functies

mogelijk is, maar een waardebepaling van de vervangende natuurlijke rijkdommen en/of

functies niet haalbaar is binnen een redelijke termijn of tegen redelijke kosten, kan de

bevoegde instantie kiezen voor herstelmaatregelen waarvan de kosten overeenstemmen met

de geraamde geldelijke waarde van de verloren gegane natuurlijke rijkdommen en/of

ecosysteemfuncties.
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De complementaire en compenserende herstelmaatregelen moeten zodanig opgezet zijn dat de

extra natuurlijke rijkdommen en/of ecosysteemfuncties beantwoorden aan de tijdspreferenties

en het tijdschema van de herstelmaatregelen. Zo zou de omvang van de compenserende

herstelmaatregelen moeten toenemen naargelang het langer duurt voordat de

referentietoestand is hersteld (wanneer alle andere factoren gelijk blijven).

1.3. Keuze van de herstelopties

1.3.1.De redelijke herstelopties moeten met gebruikmaking van de beste beschikbare technieken,

indien die zijn bepaald, worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:

- het effect van elke optie op de menselijke gezondheid en de veiligheid;

- de kosten van de uitvoering van de verschillende opties;

- de kans op succes van elke optie;

- de mate waarin elke optie toekomstige schade zal voorkomen en waarin bij de uit-

voering van de optie onbedoelde schade kan worden vermeden;

- de mate waarin elke optie ten goede komt aan de verschillende onderdelen van de

relevante natuurlijke rijkdommen en/of functies in kwestie;

- de mate waarin elke optie rekening houdt met relevante sociale, economische en

culturele aandachtspunten en andere relevante plaatsgebonden factoren;

- de tijd die het zal vergen om de milieuschade effectief te herstellen;
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- de mate waarin elke optie het herstel van de locatie van de milieuschade verwezenlijkt;

- de geografische relatie met de schadelocatie.

1.3.2.Bij de evaluatie van de verschillende herstelopties kan voor primaire herstelmaatregelen

worden gekozen die de aangetaste wateren, beschermde soorten of natuurlijke habitats niet

volledig terugbrengen tot hun referentietoestand of die de referentietoestand minder snel

herstellen. Een dergelijke beslissing mag uitsluitend worden genomen, wanneer de natuurlijke

rijkdommen en/of ecosysteemfuncties die het voorwerp zijn van deze beslissing, worden

gecompenseerd door de complementaire of compenserende maatregelen te versterken en zo

een soortgelijk niveau van natuurlijke rijkdommen en/of ecosysteemfuncties te scheppen als

oorspronkelijk bestond. Dit is bijvoorbeeld het geval, indien elders met minder kosten in

equivalente natuurlijke rijkdommen en/of ecosysteemfuncties kan worden voorzien. Deze

complementaire herstelmaatregelen worden vastgesteld overeenkomstig de regels van

punt 1.2.2.

1.3.3.Niettegenstaande de voorschriften van punt 1.3.2 kan de bevoegde instantie, overeenkomstig

artikel 7, lid 3, besluiten dat er geen verdere herstelmaatregelen genomen worden indien:

a) de reeds genomen herstelmaatregelen waarborgen dat er geen aanmerkelijk gevaar meer

is voor negatieve effecten op de menselijke gezondheid, de wateren of beschermde

soorten en natuurlijke habitats, en

b) de kosten van de te nemen herstelmaatregelen om de referentietoestand of een gelijk-

waardig niveau te bereiken, niet in verhouding zouden staan tot de milieuvoordelen die

daarmee zouden worden verkregen.
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2. HERSTEL VAN BODEMSCHADE

De nodige maatregelen moeten worden getroffen om ervoor te zorgen dat ten minste de

betrokken verontreinigende stoffen worden verwijderd, gecontroleerd, ingeperkt of

verminderd, zodat de verontreinigde bodem, rekening houdend met het huidige of ten tijde

van de schade goedgekeurd toekomstige gebruik, niet langer een aanmerkelijk gevaar voor

negatieve effecten op de menselijke gezondheid vormt. De aanwezigheid van dergelijke

risico's worden beoordeeld via risicobeoordelingsprocedures waarbij rekening wordt

gehouden met de aard en functie van de bodem, de soort en concentratie schadelijke stoffen,

preparaten, organismen of micro-organismen, de daarmee samenhangende risico's en de

mogelijke verspreiding ervan. Het gebruik wordt vastgesteld op basis van de regelgeving voor

het landgebruik, of van eventuele andere regelgeving terzake die van kracht was op het

tijdstip dat de schade veroorzaakt is.

Indien het landgebruik wordt gewijzigd, worden alle nodige maatregelen genomen om ieder

risico van negatieve effecten op de menselijke gezondheid te voorkomen.

Indien er geen regelgeving voor het landgebruik is, is de aard van het betrokken gebied waar

de schade zich heeft voorgedaan, rekening houdend met de verwachte ontwikkeling ervan,

bepalend voor het gebruik van dat specifieke gebied.

De optie van natuurlijke regeneratie, dat wil zeggen een optie die geen rechtstreekse ingreep

van de mens in het regeneratieproces inhoudt, wordt in overweging genomen.

_______________
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BIJLAGE III

IN ARTIKEL 3, LID 1, BEDOELDE ACTIVITEITEN

1. De exploitatie van installaties die overeenkomstig Richtlijn 96/61/EG van de Raad van

24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging

aan een vergunningsplicht zijn onderworpen 1. Dit houdt in alle activiteiten van bijlage I

van Richtlijn 96/61/EG van de Raad, met uitzondering van installaties of delen daarvan

bestemd voor het onderzoek, de ontwikkeling, en het testen van nieuwe producten en

processen.

2. Alle afvalbeheeractiviteiten, zoals de inzameling, het vervoer, de nuttige toepassing en

de verwijdering van afvalstoffen, met inbegrip van het toezicht op dergelijke activiteiten

en de nazorg op de verwijderingslocaties, die overeenkomstig Richtlijn 75/442/EEG van

de Raad van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen 2 en Richtlijn 91/689/EEG van de

Raad van 12 december 1991 betreffende gevaarlijke afvalstoffen 3 onderworpen zijn aan

een vergunnings- of registratieplicht.

Deze activiteiten omvatten onder meer de exploitatie van stortplaatsen overeenkomstig

Richtlijn 1999/31/EG van de Raad van 26 april 1999 betreffende het storten van afval-

stoffen 4 en de exploitatie van verbrandingsinstallaties overeenkomstig Richtlijn

2000/76/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 december 2000 betreffende

de verbranding van afval 5.

                                                
1 PB L 257 van 10 oktober 1996, blz. 26. Richtlijnen laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn

2003/35/EG van het Europees Parlement en van de Raad (PB L 156 van 25.6.2003, blz.
17).

2 PB L 194 van 25 juli 1975, blz. 39. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Beschikking
96/350/EG van de Commissie van 24 mei 1996 houdende aanpassing van de
bijlagen II A en II B (PB L 135 van 6.6.1996, blz. 32).

3 PB L 377 van 31 december 1991, blz. 20. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 94/31/EG
van de Raad van 27 juni 1994 (PB L 168 van 2.7.1994, blz. 28).

4 PB L 182 van 16 juli 1999, blz. 1.
5 PB L 332 van 28 december 2000, blz. 91.
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Voor de doeleinden van deze richtlijn mogen de lidstaten bepalen dat het voor

landbouwdoeleinden verspreiden van rioolslib uit zuiveringsinstallaties voor stedelijk

afvalwater, mits dit volgens een erkende norm gezuiverd is, niet onder deze activiteiten

valt.

3. Lozingen op landoppervlaktewateren die overeenkomstig Richtlijn 76/464/EEG van de

Raad van 4 mei 1976 betreffende de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaar-

lijke stoffen die in het aquatisch milieu van de Gemeenschap worden geloosd 1, aan een

voorafgaande vergunning zijn onderworpen.

4. Lozingen van stoffen in het grondwater die overeenkomstig Richtlijn 80/68/EEG van de

Raad van 17 december 1979 betreffende de bescherming van het grondwater tegen

verontreiniging veroorzaakt door de lozing van bepaalde gevaarlijke stoffen 2 aan een

voorafgaande vergunning zijn onderworpen.

5. Lozingen of injectie van verontreinigende stoffen op of in oppervlaktewateren of het

grondwater die overeenkomstig Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de

Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maat-

regelen betreffende het waterbeleid aan een vergunnings-, toestemmings- of

registratieplicht zijn onderworpen.

6. Alle wateronttrekking en -opstuwing die overeenkomstig Richtlijn 2000/60/EG van het

Europees Parlement en de Raad aan een voorafgaande toestemming onderworpen zijn.

                                                
1 PB L 129 van 18 mei 1976, blz. 23. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn

2000/60/EG van het Europees Parlement en van de Raad (PB L 327 van 22.12.2000,
blz. 1).

2 PB L 20 van 26.1.1980, blz. 43. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 91/692/EEG (PB L 377
van 31.12.1991, blz. 48).
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7. De fabricage, het gebruik, de opslag, de verwerking, de storting, de emissie in het

milieu en het vervoer op het terrein van de onderneming, van:

a) gevaarlijke stoffen als gedefinieerd in artikel 2, lid 2, van Richtlijn 67/548/EEG

van de Raad van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en

bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het

kenmerken van gevaarlijke stoffen 1;

b) gevaarlijke preparaten als gedefinieerd in artikel 2, lid 2, van Richtlijn

1999/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 1999 betreffende

de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van

de lidstaten inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke

preparaten 2;

c) gewasbeschermingsmiddelen als gedefinieerd in artikel 2, onder 1, van Richtlijn

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

van gewasbeschermingsmiddelen 3;

d) biociden als gedefinieerd in artikel 2, lid 1, onder a, van Richtlijn 98/8/EG van het

Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt

brengen van biociden 4.

                                                
1 PB 196 van 16.8.1967, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)

nr. 807/2003 (PB L 122 van 16.5.2003, blz. 36).
2 PB L 200 van 30.7.1999, blz. 1. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 2001/60/EG van de

Commissie (PB L 226 van 22.8.2001, blz. 5).
3 PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)

nr. 806/2003 (PB L 122 van 16.5.2003, blz. 1).
4 PB L 123 van 24.4.1998, blz. 1.
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8. Het vervoer over de weg, per spoor, over de binnenwateren, over zee of in de lucht van

gevaarlijke of verontreinigende goederen als gedefinieerd hetzij in bijlage A bij

Richtlijn 94/55/EG van de Raad van 21 november 1994 betreffende de onderlinge

aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake het vervoer van gevaarlijke

goederen over de weg 1 hetzij in de bijlage bij Richtlijn 96/49/EG van de Raad van

23 juli 1996 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten

inzake het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor 2 hetzij in Richtlijn 93/75/EEG

van de Raad van 13 september 1993 betreffende de minimumeisen voor schepen die

gevaarlijke of verontreinigende goederen vervoeren en die naar of uit de zeehavens van

de Gemeenschap varen 3.

9. De exploitatie van installaties die overeenkomstig Richtlijn 84/360/EEG van de Raad

van 28 juni 1984 betreffende de bestrijding van door industriële inrichtingen

veroorzaakte luchtverontreiniging 4 aan een vergunningsplicht zijn onderworpen, meer

bepaald met betrekking tot de uitstoot in de lucht van onder de bovengenoemde richtlijn

vallende verontreinigende stoffen.

                                                
1 PB L 319 van 12.12.1994, blz. 7. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn

2003/28/EG van de Commissie (PB L 90 van 8.4.2003, blz. 45).
2 PB L 235 van 17.9.1996, blz. 25. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn

2003/69/EG van de Commissie (PB L 90 van 8.4.2003, blz. 47).
3 PB L 247 van 5.10.1993, blz. 19. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn

2002/84/EG van het Europees Parlement en van de Raad (PB L 324 van 29.11.2002,
blz. 53).

4 PB L 188 van 16.7.1984, blz. 20. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 91/692/EEG
(PB L 377 van 31.12.1991, blz. 48).
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10. Het ingeperkt gebruik, met inbegrip van vervoer, van genetisch gemodificeerde micro-

organismen, als gedefinieerd in Richtlijn 90/219/EEG van de Raad van 23 april 1990

inzake het ingeperkte gebruik van genetisch gemodificeerde micro-organismen 1;

11. Elke doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu,

daaronder begrepen het vervoer en het in de handel brengen van genetisch gemodifi-

ceerde organismen, als gedefinieerd in Richtlijn 2001/18/EG van het Europees

Parlement en de Raad 2.

12. Elke grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de

Europese Unie waarvoor een vergunning is vereist dan wel een verbod geldt in de zin

van Verordening (EEG) nr. 259/93 van de Raad van 1 februari 1993 betreffende toe-

zicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese

Gemeenschap 3.

______________

                                                
1 PB L 117 van 8.5.1990, blz. 1. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 2001/204/EG (PB L 73

van 15.3.2001, blz. 32).
2 PB L 106 van 17.4.2001, blz. 1. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 2002/811/EG van de

Raad (PB L 280 van 18.10.2002, blz. 27).
3 PB L 30 van 6.2.1993, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn (EG)

nr. 2557/2001 van de Commissie (PB L 349 van 31.12.2001, blz. 1).
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BIJLAGE IV

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN, BEDOELD IN ARTIKEL 4, LID 2

a) het Internationaal Verdrag van 27 november 1992 inzake de wettelijke aansprakelijk-

heid voor schade door verontreiniging door olie;

b) het Internationaal Verdrag van 27 november 1992 tot oprichting van een internationaal

fonds voor vergoeding van schade door verontreiniging door olie;

c) het Internationaal Verdrag van 23 maart 2001 inzake de wettelijke aansprakelijkheid

voor schade door verontreiniging door bunkerolie;

d) het Internationaal Verdrag van 3 mei 1996 inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor

schade in samenhang met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen;

e) het Verdrag van 10 oktober 1989 inzake de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor

schade ontstaan tijdens het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor en

per binnenschip.

______________
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BIJLAGE V

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN, BEDOELD IN ARTIKEL 4, LID 4

a) het Verdrag van Parijs van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het

gebied van de kernenergie alsook het Verdrag van Brussel van 31 januari 1963 tot aan-

vulling van het Verdrag van Parijs;

b) het Verdrag van Wenen van 21 mei 1963 inzake wettelijke aansprakelijkheid voor kern-

schade;

c) het Verdrag van 12 september 1997 inzake aanvullende vergoeding voor kernschade;

d) het Gezamenlijk Protocol van 21 september 1988 betreffende de toepassing van het

Verdrag van Wenen en het Verdrag van Parijs;

e) de Overeenkomst van Brussel van 17 december 1971 inzake de wettelijke aan-

sprakelijkheid op het gebied van het zeevervoer van nucleaire stoffen.

_____________
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BIJLAGE VI

IN ARTIKEL 18, LID 1, BEDOELDE INFORMATIE EN GEGEVENS

De in artikel 18, lid 1, bedoelde nationale verslagen dienen een lijst te bevatten van de

gevallen van milieuschade en de gevallen van aansprakelijkheid uit hoofde van deze richtlijn,

met daarbij voor elk geval de volgende informatie en gegevens:

1) Type milieuschade, datum waarop die is ontstaan en/of aan het licht is gekomen en

datum waarop de procedures overeenkomstig deze richtlijn zijn ingeleid.

2) Activiteitenclassificatiecode van de aansprakelijke rechtspersoon/rechtspersonen. *

3) Zijn er procedures van beroep in rechte ingeleid door hetzij aansprakelijke partijen,

hetzij gekwalificeerde partijen? (Het soort eisers en het resultaat van deze procedures

vermelden).

4) Resultaat van het herstelproces.

5) Datum van stopzetting van de procedures.

                                                
* Hiervoor kan de NACE-code gebruikt worden (Verordening (EEG) nr. 3037/90 van de

Raad betreffende de statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de
Europese Gemeenschap (PB L 293 van 24.10.1990, blz. 1)).
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In hun verslagen kunnen de lidstaten andere informatie en gegevens opnemen die zij nuttig

achten voor een goede beoordeling van de werking van de toepassing van deze richtlijn,

bijvoorbeeld over:

1) de kosten van de herstelmaatregelen en preventieve maatregelen als gedefinieerd in

deze richtlijn:

rechtstreeks betaald door de aansprakelijke partijen, indien deze informatie beschikbaar

is;

achteraf verhaald op de aansprakelijke partijen;

niet verhaald op de aansprakelijke partijen (redenen daarvoor nader toe te lichten).

2) de resultaten van de acties ter bevordering en ter uitvoering van de overeenkomstig deze

richtlijn gebruikte financiële-zekerheidsinstrumenten;

3) een raming van de extra administratieve kosten die jaarlijks door de overheid moeten

worden gedragen voor het opzetten en doen functioneren van de administratieve

structuren ten behoeve van de toepassing en handhaving van deze richtlijn.

_______________
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I. INLEIDING

1. Op 21 februari 2002 heeft de Commissie bij de Raad haar voorstel voor een richtlijn van

het Europees Parlement en de Raad betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking

tot het voorkomen en herstellen van milieuschade ingediend.

2. Het Europees Parlement heeft op 14 mei 2003 advies uitgebracht.

Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 18 juli 2002 advies uitgebracht.

Het Comité van de Regio's heeft bij brief van 9 april 2002 verklaard voornemens te zijn

geen advies uit te brengen.

3. Op 18 september 2003 heeft de Raad zijn gemeenschappelijk standpunt in

overeenstemming met artikel 251 van het Verdrag vastgesteld.

II. DOELSTELLING

Doel van deze richtlijn is de vaststelling van een kader voor het voorkomen en herstellen van

milieuschade. Het voorstel is gebaseerd op het beginsel "de vervuiler betaalt": een exploitant

wiens activiteiten milieuschade of een onmiddellijke dreiging van milieuschade hebben

veroorzaakt, wordt financieel aansprakelijk gesteld voor de te nemen preventieve of herstel-

maatregelen. Op deze manier worden exploitanten ertoe aangespoord maatregelen te treffen

en praktijken te ontwikkelen om het risico van milieuschade zo klein mogelijk te houden,

zodat de kans dat zij geconfronteerd worden met de financiële consequenties van hun

aansprakelijkheid, wordt verkleind.

De vaststelling van gedetailleerde institutionele en procedurele voorschriften voor de manier

waarop de voorgeschreven resultaten verwezenlijkt moeten worden, wordt overeenkomstig

het subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel grotendeels aan de lidstaten overgelaten.
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Bepaalde regels inzake de hersteldoelstellingen en de keuze van hiertoe strekkende

maatregelen zijn echter vastgelegd zodat de lidstaten een gemeenschappelijke minimumbasis

delen die een doeltreffende uitvoering moet garanderen.

III. ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

1. Algemeen

De richtlijn is van toepassing op milieuschade aan bodem, wateren en biodiversiteit die

is veroorzaakt door beroepsactiviteiten (er is voorzien in een aantal uitzonderingen).

Economische schade is niet gedekt. Exploitanten worden door de richtlijn verplicht

preventieve maatregelen te nemen indien er onmiddellijke schade dreigt, en op hun

kosten herstelmaatregelen te nemen indien de schade zich al heeft voorgedaan.

In de richtlijn wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds bepaalde beroeps-

activiteiten met een hoog risico - die in een bijlage worden opgesomd - waarvan alle

milieuschade wordt gedekt en een strikte aansprakelijkheid van toepassing is, en

anderzijds beroepsactiviteiten buiten deze lijst, waarvan alleen aan beschermde soorten

en habitats berokkende schade wordt gedekt, en slechts indien de exploitant niet in

gebreke of nalatig is geweest.

Bovendien voorziet de tekst in de mogelijkheid voor het belanghebbende publiek om te

verzoeken om maatregelen, in samenwerking tussen lidstaten in geval van grens-

overschrijdende verontreiniging, alsmede in de stimulering van de ontwikkeling van

financiëlezekerheidsinstrumenten. De bepalingen van deze richtlijn hebben geen

terugwerkende kracht, d.w.z. zij hebben geen betrekking op schade die is veroorzaakt

vóór de datum van uitvoering.

De Commissie heeft het door de Raad overeengekomen gemeenschappelijk standpunt

aanvaard.
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2. Amendementen van het Europees Parlement

Tijdens de plenaire stemming van 14 mei 2003 heeft het EP 48 amendementen op het

voorstel aangenomen. De Raad:

a) heeft in het gemeenschappelijk standpunt de volgende 26 amendementen volledig,

gedeeltelijk of principieel overgenomen:

Amendement 2: het tweede deel is naar de geest opgenomen in overweging 1,

terwijl de vermelding van een precies aantal bestaande verontreinigde locaties niet

noodzakelijk werd geacht.

Amendement 3: de essentie van het eerste deel is verwerkt in overweging 2, het

tweede deel is niet overgenomen aangezien de richtlijn de aansprakelijkheid in het

algemeen niet begrenst.

Amendement 7: overweging 10 is tot op zekere hoogte een afspiegeling van het

laatste deel van dit amendement, terwijl de Raad wat nucleaire energie betreft

instemt met het door de Commissie gehuldigde standpunt.

Amendement 10 is gedeeltelijk overgenomen in overweging 13.

Amendement 14 is overgenomen in overweging 22.

De amendementen 16 en 18 zijn overgenomen in overweging 25, respectievelijk

30.

Amendement 21 is gedeeltelijk terug te vinden in overweging 31, hoewel de Raad

voor de herziening door de Commissie een langere periode wenst.

Amendement [93, 94, 23, 90, 95, 96 en 97] inzake definities: het grootste deel van

dit amendement is opgenomen in artikel 2. De definities van met name "bio-

diversiteit" (nu "beschermde soorten en natuurlijke habitats"), "staat van instand-

houding", "waarde" (geschrapt) zijn gewijzigd in overeenstemming met de

suggesties van het Europees Parlement, en hier en daar enigszins geher-

formuleerd. De definitie van "schade" is vereenvoudigd, terwijl de definitie van

"exploitant" verruimd is zoals voorgesteld in het amendement. De Raad stemt

echter in met de opmerkingen van de Commissie over de andere delen van dit

amendement, met name de definities van "biodiversiteit" en van "exploitant" en

over de toevoeging van de vermelding van "straling".
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Amendement [85, 99]: een deel van dit amendement, betreffende het verband tussen het

toepassingsgebied van de richtlijn en internationale overeenkomsten, is inhoudelijk

verwerkt in artikel 4, lid 2, en artikel 18, leden 2 en 3 (inzake de evaluatie van de

richtlijn). Wat de rest van dit amendement betreft is de Raad het eens met de door de

Commissie aangevoerde argumenten.

Amendement 100 is grotendeels overgenomen in artikel 5. Wat het laatste deel betreft

kon de Raad niet instemmen met de verplichting voor de lidstaten om erop toe te zien

dat preventieve maatregelen worden genomen indien een exploitant zijn verplichtingen

niet nakomt (subsidiaire aansprakelijkheid van de staat). Naar het oordeel van de Raad

dient de bevoegde instantie per geval te besluiten tot actie.

Amendement 101 wordt grotendeels bestreken door de artikelen 6 en 7. Het standpunt

van de Raad omtrent de subsidiaire aansprakelijkheid van de staat is hierboven

uiteengezet (zie amendement 100). De Raad is van oordeel dat het aan de bevoegde

instanties is om per geval te beslissen of herstelmaatregelen moeten worden genomen.

Amendement 32: in artikel 6, lid 1, is dit amendement inhoudelijk overgenomen, in de

zin dat de exploitant verplicht wordt actie te ondernemen, zonder een verzoek daartoe

van de bevoegde instantie.

Amendement 36: procedure voor het verhalen van de kosten op een derde die de schade

heeft veroorzaakt, komt niet expliciet tot uiting in de nieuwe formulering van artikel 8,

lid 2. In deze mogelijkheid wordt echter duidelijk voorzien in artikel 10.

Amendement [86, 103 en 38] is gedeeltelijk verwerkt in artikel 4, waar schade, in het

geval van "vergunning" of "activiteiten die overeenkomstig de stand van de kennis op

het tijdstip dat de activiteiten plaatsvonden, niet als schadelijk werden beschouwd",

geschrapt is van de lijst van uitzonderingen en in plaats daarvan wordt behandeld in

artikel 8 inzake kosten van preventie en herstel. De Raad voegde de in artikel 4 de term

terrorisme niet toe; naar zijn overtuiging valt deze mogelijkheid afhankelijk van het

geval hetzij onder de term "vijandelijkheden" (artikel 4, lid 1, onder a)), hetzij onder

artikel 8, lid 3, onder a), inzake schade die veroorzaakt is door derden. De Raad was ook

van oordeel dat de toevoeging van een specifieke vermelding van "goede praktijken in

de land- en bosbouw" niet noodzakelijk is, aangezien deze kwestie beter op zijn plaats is

in de horizontale bepaling van artikel 8, lid 4, onder b) (stand van de kennis). Ten slotte

is de inleidende zin van artikel 4 niet gewijzigd, dit om te vermijden dat de werkings-

sfeer van de richtlijn verruimd wordt.
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Amendement 91: het beginsel van dit amendement komt gedeeltelijk aan bod in

artikel 8, lid 4. In geval van "vergunning" of " activiteiten die overeenkomstig de stand

van de kennis op het tijdstip dat de activiteiten plaatsvonden, niet als schadelijk werden

beschouwd " is het de taak van de lidstaten te bepalen dat de exploitant de kosten van de

uit hoofde van de richtlijn genomen herstelmaatregelen niet hoeft te dragen - indien de

exploitant bewijst dat hij niet in gebreke of nalatig is geweest.

Amendement 41 is gedeeltelijk opgenomen in artikel 9 inzake de toerekening van de

kosten in door meer partijen veroorzaakte schadegevallen.

Amendement 44 wordt impliciet bestreken door de huidige formulering van artikel 13.

Amendement 47 is verwerkt in artikel 12, lid 2.

Amendement 107: het laatste deel van dit amendement is verwerkt in artikel 14, lid 1.

Gezien de beperkte beschikbaarheid van passende producten op de markt en de hieruit

voortvloeiende uitvoeringsmoeilijkheden kan de Raad echter niet instemmen met de

suggestie van het Parlement van een verplichte financiële zekerheid die geleidelijk de in

bijlage III bij de richtlijn opgesomde activiteiten moet dekken.

Amendement 52 is inhoudelijk verwerkt in artikel 15.

Amendement 63 is gedeeltelijk en principieel opgenomen in de inleiding van bijlage II.

Amendement 65 is inhoudelijk verwerkt in de laatste zin van punt 1 van bijlage II.

Amendement 66 is inhoudelijk verwerkt in de eerste zin van punt 2 van bijlage II.

De amendementen 72 en 74 worden inhoudelijk gedeeltelijk gedekt door de punten

1.2.3, respectievelijk 1.3.2 (bijlage II).

b) heeft 22 amendementen (5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 22, 27, 33, 34, 35, 43, 106, 53, 54,

55, 60, 108, 76) niet in het gemeenschappelijk standpunt opgenomen.

Wat de amendementen 5, 8, 9, 11, 12, 13, 19, 22, 27, 33, 43, 106, 54, 55, 108 en 76

betreft heeft de Raad het door de Commissie gehuldigde standpunt gevolgd. Ten

aanzien van de amendementen 6, 17, 34, 35, 53 en 60, die de Commissie volledig of

gedeeltelijk heeft aanvaard maar die niet in het gemeenschappelijk standpunt zijn

opgenomen, geldt het volgende:
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Amendement 6: deze toevoeging werd niet noodzakelijk geacht, aangezien de tekst van

de ontwerp-richtlijn voldoende flexibiliteit biedt.

Amendement 17: de Raad verkoos deze wijziging niet over te nemen; hij vindt dat de

beroepsprocedures van artikel 13, ook in geval van exploitanten, voldoende dekking

bieden.

Amendement 34 inzake de aansprakelijkheid van lidstaten in geval van grensover-

schrijdende schade is niet overgenomen: in het algemeen voorziet het gemeenschap-

pelijk standpunt niet in subsidiaire aansprakelijkheid van de staat, zoals oorspronkelijk

door de Commissie voorgesteld was.

Amendement 35 inzake de beperking van het verhalen van kosten werd niet nood-

zakelijk geacht, aangezien overeenkomstig artikel 4, lid 4, de richtlijn alleen van

toepassing is op schade of onmiddellijke dreiging van schade waarbij een oorzakelijk

verband kan worden gelegd tussen de schade en de activiteiten van individuele

exploitanten.

Amendement 53: aangezien er in dit verband nationale wetgeving bestaat, verkoos de

Raad de door de Commissie voorgestelde tekst te handhaven.

Amendement 60 waarin in bijlage III, punt 2 de vermelding van meeverbrandings-

installaties werd toegevoegd, werd niet overgenomen aangezien meeverbrandings-

installaties impliciet onder de huidige tekst vallen.

3. Belangrijkste door de Raad aangebrachte vernieuwingen

Definities: Artikel 2 inzake definities is gestroomlijnd. Sommige definities zijn geschrapt,

andere zijn samengevoegd en/of verplaatst naar de desbetreffende bijlage (bijlage II inzake

herstellen van milieuschade) zonder het Commissievoorstel ingrijpend te wijzigen. Wat echter

de definitie van "milieuschade" betreft heeft de Raad een aantal criteria opgesteld, die nu in

bijlage I bij de voorgestelde richtlijn staan, om gemakkelijker te kunnen beoordelen wanneer

schade aan beschermde soorten en natuurlijke habitats als "aanmerkelijk" moet worden

beschouwd.
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Uitzonderingen (artikel 4): In het gemeenschappelijk standpunt wordt niet uitgesloten:
schade die veroorzaakt is door een emissie of gebeurtenis die is toegestaan krachtens de
toepasselijke wettelijke bepalingen, of op grond van de vergunning of toestemming die
is verleend aan de exploitant, of schade die is veroorzaakt door emissies of activiteiten
die niet als schadelijk werden beschouwd op grond van de stand van de wetenschappe-
lijke en technologische kennis op het tijdstip dat de emissies of de activiteiten plaats-
vonden. In dergelijke gevallen kunnen de lidstaten echter bepalen dat de exploitant de
kosten van de ingevolge de richtlijn genomen herstelmaatregelen niet hoeft te dragen
indien hij bewijst dat hij niet in gebreke of nalatig is geweest (artikel 8, lid 4).

In artikel 4 inzake uitzonderingen werd een nieuwe lid toegevoegd waarin melding
wordt gemaakt van twee internationale instrumenten betreffende aansprakelijkheid
inzake zeevaart en binnenvaart zodat scheepseigenaren hun aansprakelijkheid uit hoofde
van de nationale wetgeving kunnen beperken.

Subsidiaire aansprakelijkheid van de staat (artikel 5, lid 4, en artikel 6, lid 3): de
verplichting voor lidstaten, indien de exploitant niet kan worden geïdentificeerd, zijn
verplichtingen niet nakomt of - de kosten niet hoeft te dragen - ervoor te zorgen dat de
noodzakelijke preventieve of herstelmaatregelen genomen worden, is gewijzigd. In
dergelijke gevallen kan de bevoegde instantie volgens het gemeenschappelijk standpunt
besluiten zelf preventieve of herstelmaatregelen te nemen. Voorts differentieert artikel 6
tussen herstelmaatregelen op lange termijn en onmiddellijke reactie. Artikel 6, lid 1,
onder a), voorziet in de onmiddellijke inperking en verwijdering van verontreinigende
stoffen om verdere schade te beperken of te voorkomen, wanneer zich een incident
voordoet.

Toerekening van de kosten in door meer partijen veroorzaakte schadegevallen: Artikel 9
van het gemeenschappelijk standpunt is vereenvoudigd en laat dit onderwerp volledig
onder de bevoegdheid van de lidstaten.

Verzoeken om maatregelen: artikel 12 van het gemeenschappelijk standpunt dekt ook,
met eventuele aanpassingen, de gevallen van onmiddellijke dreiging van schade.

Temporele werkingssfeer: artikel 17 van het gemeenschappelijk standpunt verduidelijkt
deze bepalingen.
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Verslagen en evaluatie: aan artikel 18 van het gemeenschappelijk standpunt is een
nieuw lid toegevoegd, met een opsomming van de punten die de Commissie (onder
meer) moet beoordelen op grond van de bij de toepassing van deze richtlijn opgedane
ervaring. Een deel van bijlage VI, over de in de nationale verslagen op te nemen
informatie, is facultatief gemaakt voor de lidstaten.

Ten slotte is de volgorde van sommige artikelen gewijzigd en de inhoud ervan

gereorganiseerd (in geval van artikel 4, met de toevoeging van bijlage IV en bijlage V),

zonder ingrijpende inhoudelijke wijzigingen. Bijlage II (herstellen van milieuschade) en

bijlage III (in artikel 3 bedoelde activiteiten inzake het toepassingsgebied van de

richtlijn) zijn operationeler gemaakt. In de overwegingen is een aantal passages

toegevoegd en is een aantal wijzigingen aangebracht, in overeenstemming met de

nieuwe elementen van het gemeenschappelijk standpunt.

IV. CONCLUSIE

De Raad is van oordeel dat in zijn gemeenschappelijk standpunt waarin de in punt III.2.a

vermelde amendementen zijn opgenomen, in hoge mate rekening wordt gehouden met het

advies van het Europees Parlement in eerste lezing. Het vormt een evenwichtige en

realistische oplossing in het licht van de punten van zorg van het publiek, de exploitanten en

de huidige financiëlezekerheidsmarkt, waarbij in belangrijke mate een beroep wordt gedaan

op de bevoegdheid van de lidstaten en tegelijkertijd een aantal gemeenschappelijke doel-

stellingen en regels wordt vastgesteld zodat een en ander binnen een redelijke termijn kan

worden verwezenlijkt.

_______________
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1. De Commissie heeft het bovengenoemde voorstel, dat gebaseerd is op artikel 175, lid 1, van

het Verdrag, op 21 februari 2002 bij de Raad ingediend.

2. Overeenkomstig de procedure van artikel 251 van het Verdrag heeft het Europees Parlement

op 14 mei 2003 in eerste lezing advies uitgebracht. Het Economisch en Sociaal Comité heeft

op 18 juli 2002 advies uitgebracht; het Comité van de Regio's heeft bij brief van 9 april 2002

verklaard voornemens te zijn geen advies uit te brengen.
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3. De Raad heeft op 13 juni 2003 overeenstemming bereikt over artikel 1, de artikelen 3 tot en

met 21, en over de definitie van beschermde soorten en natuurlijke habitats in artikel 2, lid 1,

onder (3), van de voorgestelde richtlijn. De Raad gaf het Comité van permanente vertegen-

woordigers opdracht de resterende vraagstukken op te lossen, de preambule op te stellen en de

geconsolideerde tekst door de juristen/vertalers te laten bijwerken.

4. Nu een en ander is voltooid, wordt de Raad verzocht om, onder voorbehoud van bevestiging

door het Comité van permanente vertegenwoordigers:

- zijn gemeenschappelijk standpunt aan te nemen in de versie van document 10933/03

ENV 372 IND 98 TRANS 179 ENER 208 AGRI 216 CONSOM 74 ATO 142 CODEC 918;

- nota te nemen van de motivering van de Raad in addendum 1 bij document 10933/03;

- de in het addendum bij deze nota weergegeven verklaringen op te nemen in zijn notulen en

- het gemeenschappelijk standpunt van de Raad aan het Europees Parlement toe te zenden

overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde streepje, van het Verdrag, vergezeld van de

motivering van de Raad.

5. Voorts wordt het Comité van permanente vertegenwoordigers verzocht in te stemmen met het

gebruik van de schriftelijke procedure voor de vaststelling van het gemeenschappelijk

standpunt door de Raad.

______________
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ADDENDUM BIJ DE NOTA
van: het secretariaat-generaal
aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad
Betreft: Vaststelling van een gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de

aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende
milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van
milieuschade

VERKLARINGEN VOOR DE RAADSNOTULEN

1. De Commissie verklaart nogmaals dat zij bereid is om in de komende thematische strategie

inzake bodembescherming de behoeften en de te bereiken resultaten in verband met bodem-

bescherming en duurzaam bodemgebruik aan te geven. Ook memoreert zij dat voor 2004 een

wetgevingsinitiatief inzake bodemmonitoring op de agenda staat. Dat strekt ertoe dat een

aantal metingen betreffende de vastgestelde bedreigingen op de betrokken gebieden op

geharmoniseerde en samenhangende wijze wordt uitgevoerd.

2. De Ierse delegatie onderschrijft de doelstellingen van de richtlijn betreffende milieu-

aansprakelijkheid en erkent dat het milieubeleid berust op het voorzorgsbeginsel, het beginsel

van preventief handelen, het beginsel dat milieuaantastingen bij voorrang aan de bron dienen

te worden bestreden, en het beginsel dat de vervuiler betaalt.
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Ierland is er fundamenteel op tegen de nucleaire sector uit te sluiten van de voorwaarden en

de verplichtingen van de richtlijn. Dat werkt immers een ongelijke communautaire milieu-

aansprakelijkheidsregeling in de hand, die volgens Ierland niet te rechtvaardigen valt; om die

reden heeft Ierland tegen de voorgestelde richtlijn gestemd.

3. Duitsland onderschrijft het doel van het vaststellen van voorschriften voor het herstellen van

milieuschade in Europa in het kader van de richtlijn betreffende milieuaansprakelijkheid. Wil

milieubescherming echter doeltreffend zijn, dan zijn er ook duidelijke, betrouwbare voor-

schriften nodig die mogelijkheden bieden voor financiële zekerheid en concurrentievervalsing

voorkomen. Om de aansprakelijkheid voor milieuschade te introduceren, had Duitsland liever

een strikte aansprakelijkheid met een beperkt toepassingsgebied gezien. Die wens komt niet

voldoende tot uiting in het gemeenschappelijk standpunt. Op belangrijke punten legt de

richtlijn bovendien geen eenvormige regels voor geheel Europa op, hetgeen een risico van

concurrentievervalsing meebrengt.

4. De Belgische delegatie is ervan overtuigd dat de richtlijn milieuaansprakelijkheid in de

praktijk slechts werkbaar is indien op basis van objectieve en geharmoniseerde criteria en

drempelwaarden zowel kan worden bepaald vanaf welk niveau sprake is van milieuschade, als

tot welk niveau dient te worden gesaneerd. Dergelijke criteria en drempelwaarden zijn

onontbeerlijk om de bevoegde instanties, de exploitanten en de aanbieders van financiële

producten een juridisch sluitend en duidelijk kader te bieden voor een correcte interpretatie en

toepassing van de richtlijn en om zodoende voor alle economische actoren in Europa het

vereiste "level playing field" te garanderen.

Meer in het bijzonder voor bodemschade moet het meeste werk nog gebeuren: de Belgische

delegatie is van mening dat voor bodemschade objectivering van de schadecriteria en de

saneringsnormen vooralsnog ontbreekt en dat er dringend behoefte is aan een Europese

harmonisatie op dit vlak. Bij gebrek aan een dergelijke harmonisatie is het risico op markt-

distorsie namelijk reëel.

België stemt desondanks voor het politiek akkoord in de verwachting dat de Commissie in de

loop van 2004, en in ieder geval voor de inwerkingtreding van de richtlijn milieuaansprake-

lijkheid, de nodige wetgevende initiatieven zal nemen om geharmoniseerde criteria voor de

bepaling en het herstel van bodemschade uit te werken, in lijn met de aangekondigde "Naar

een thematische strategie inzake bodembescherming".
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5. Oostenrijk betreurt het dat het de richtlijn betreffende milieuaansprakelijkheid in haar huidige
vorm niet kan goedkeuren, nu door nucleaire emissies veroorzaakte schade niet onder de
werkingssfeer van de richtlijn valt. Oostenrijk vermag niet in te zien waarom de nucleaire
sector van de energieproducerende industrie zou moeten worden vrijgesteld van aan-
sprakelijkheid uit hoofde van deze richtlijn, terwijl die aansprakelijkheid wel geldt voor
andere vormen van energieproductie.

6. Denemarken heeft ernaar gestreefd de regelgeving in verband met GGO's in het kader van de
richtlijn betreffende milieuaansprakelijkheid te verbeteren, met name door erop aan te dringen
dat de richtlijn zowel door GGO's veroorzaakte conventionele schade als door GGO's
veroorzaakte schade aan alle habitats en eco-systemen in de EU zou bestrijken. Denemarken
steunt evenwel het ter tafel liggende gemeenschappelijk standpunt, omdat het richtlijnvoorstel
heel wat positieve elementen bevat.

Denemarken heeft nota genomen van het voorstel van het Europees Parlement om de
Commissie een voorstel te laten indienen betreffende aansprakelijkheid voor door GGO's
veroorzaakte schade, teneinde de wetgeving op het gebied van de moderne biotechnologie te
vervolledigen. Denemarken behoudt zich het recht voor om zich bij de toekomstige
besprekingen te beijveren voor verbeteringen op het stuk van de regelingen voor vergoeding
van door GGO's veroorzaakte schade.

7. Portugal en Spanje steunen het gemeenschappelijk standpunt betreffende het voorstel voor
een richtlijn betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en
herstellen van milieuschade, dat een belangrijke stap is voor de verbetering van de
bescherming van het Europese milieu. De opneming van het Verdrag inzake beperking van
aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen (LLMC) en het Verdrag van Straatsburg inzake
de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI) onder de uitzonderingen in
artikel 4 van het voorstel [...] betekent huns inziens een stap achteruit in het streven om de
vervuiler daadwerkelijk aansprakelijk te stellen. De recente olielekken langs de Europese
kusten hebben duidelijk de ondoeltreffendheid aangetoond van een verouderde wettelijke
regeling die niet geschikt is om milieuschade te voorkomen en te herstellen. Een verdere
vermindering van de doeltreffendheid van die wettelijke regeling is absoluut niet wenselijk.
Voorts zijn zij van oordeel dat in het in artikel 18, lid 3, bedoelde verslag ook aandacht moet
worden besteed aan de toepassing van artikel 4, lid 3; zij verzoeken de Commissie de nodige
voorstellen in te dienen, opdat bij milieuschade of dreiging van milieuschade alle preventieve
en herstelmaatregelen daadwerkelijk worden genomen.

_________________
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2002/0021 (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 betreffende milieuaansprakelijkheid

met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade

1. PROCEDURE

Datum waarop het voorstel [document COM(2002) 17 def. –
2002/0021 (COD)] bij het EP en de Raad is ingediend:

19 februari 2002

Datum waarop het Europees Economisch en Sociaal Comité
advies heeft uitgebracht:

18 juli 2002

Datum waarop het Comité van de Regio's advies heeft
uitgebracht:

Geen advies uitgebracht

Datum waarop het Europees Parlement in eerste lezing advies
heeft uitgebracht:

14 mei 2003

Datum waarop het gemeenschappelijk standpunt is vastgesteld: 18 september 2003

2. DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Het voorstel heeft als doel een kader te creëren voor het voorkomen of herstellen van
milieuschade, die in het voorstel wordt gedefinieerd als "schade aan de biodiversiteit",
"schade aan wateren" en "bodemschade", via een regeling voor milieuaansprakelijkheid. Waar
mogelijk moet de exploitant die de milieuschade of dreigende milieuschade heeft veroorzaakt,
overeenkomstig het beginsel dat "de vervuiler betaalt" de kosten van de nodige preventieve of
herstelmaatregelen dragen. De exploitanten van bepaalde in bijlage I van het voorstel
vermelde activiteiten die risico's inhouden of kunnen inhouden, kunnen aansprakelijk worden
gesteld voor de milieuschade die ze veroorzaken, ook als er geen sprake is van schuld of
nalatigheid van hun kant. Verontreiniging van de zee en nucleaire schade vallen buiten het
toepassingsgebied van het voorstel. Ook de exploitanten van andere beroepsactiviteiten dan in
bijlage I zijn vermeld, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de biodiversiteit
die zij door schuld of nalatigheid veroorzaken. Wanneer gebeurtenissen door overmacht
worden veroorzaakt of daarvoor naar behoren vergunning is verleend, is er geen sprake van
aansprakelijkheid. Wanneer er geen exploitant aansprakelijk kan worden gesteld of een
exploitant wel aansprakelijk is maar niet kan betalen, moeten de lidstaten een andere bron
voor de financiering van de maatregelen vinden. Het is de bedoeling dat ook
grensoverschrijdende schade onder het voorstel valt. Gekwalificeerde partijen (zoals niet-
gouvernementele organisaties) hebben het recht om van de bevoegde instanties te verlangen
dat deze tegen een aansprakelijke exploitant optreden; ze kunnen gebruik maken van
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beroepsprocedures om beslissingen of niet-optreden van de bevoegde instanties te betwisten.
Exploitanten zijn niet verplicht hun potentiële aansprakelijkheid uit hoofde van het voorstel te
verzekeren, maar de lidstaten moeten de ontwikkeling van adequate producten en markten
voor financiële zekerheid bevorderen. Het voorstel is alleen op de toekomst gericht (d.w.z. het
heeft geen terugwerkende kracht).

3. OPMERKINGEN VAN DE COMMISSIE OVER HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

3. 1. Algemene opmerkingen

Het gemeenschappelijk standpunt betekent een belangrijke stap voorwaarts op weg
naar de vaststelling en ontwikkeling van een innoverende regeling die zorgt voor een
concrete tenuitvoerlegging van het beginsel dat de vervuiler betaalt met het oog op
de bescherming van de biodiversiteit, de bodem en het water in Europa. Ook in het
Zesde milieuactieprogramma van de EU wordt opgeroepen tot een dergelijke
regeling voor de aansprakelijkheid1. De Commissie kan het gemeenschappelijk
standpunt, dat met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen is vastgesteld,
steunen.

3.2. Gedetailleerde bespreking

Het gemeenschappelijk standpunt verschilt tot op zekere hoogte van het voorstel van
de Commissie. Veel van de wijzigingen zijn gericht op een verduidelijking van de
tekst, maar er zijn ook inhoudelijke wijzigingen. De Commissie kan zich met
onderstaande wijzigingen verenigen. Tenzij anders wordt vermeld, hebben de
referenties betrekking op het gemeenschappelijk standpunt.

Overwegingen van het gemeenschappelijk standpunt

Een aantal overwegingen is gewijzigd naar aanleiding van wijzigingen in artikelen
(zie met name de overwegingen 6, 10, 16, 20, 22, 27 en 28 van het
gemeenschappelijk standpunt). Vier overwegingen zijn geschrapt (de overwegingen
11, 15, 16 en 23 van het voorstel van de Commissie) naar aanleiding van wijzigingen
in artikelen (artikel 3, lid 1, onder b), artikel 5, lid 4, artikel 6, lid 3, en artikel 12),
terwijl er zes nieuwe overwegingen zijn toegevoegd (de overwegingen 4, 7, 11, 12,
14 en 19 van het gemeenschappelijk standpunt) voor een betere interpretatie van het
gemeenschappelijk standpunt. Overweging 4 verduidelijkt dat luchtverontreiniging
milieuschade kan veroorzaken. Overweging 7 moet worden gelezen in samenhang
met het nieuwe hoofdstuk 2 over het herstel van bodemschade van bijlage II over het
gebruik van risicobeoordelingsprocedures voor de beoordeling van risico's voor de
gezondheid van de mens. De overwegingen 11 en 12 verduidelijken het verband
tussen het gemeenschappelijk standpunt en internationale instrumenten.
Overweging 14 maakt duidelijk dat traditionele schade, d.w.z. persoonlijk letsel,
schade aan goederen en economische verliezen niet onder het gemeenschappelijk
standpunt vallen. Overweging 19 verduidelijkt dat voor bepaalde soorten kosten
berekeningen met vaste tarieven kunnen worden gebruikt.

                                                
1 Zie artikel 3, lid 8, van Besluit nr. 1600/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juli

2002 tot vaststelling van het Zesde Milieuactieprogramma van de Europese Gemeenschap (PB L 242
van 10.9.2002, blz. 1).
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Bijlage I bevat een tabel met de correlatie tussen de overwegingen van het
gemeenschappelijk standpunt en de overwegingen van het voorstel van de
Commissie.

Artikelen van het gemeenschappelijk standpunt

Artikel 1 – Doel

Er is een verwijzing naar het beginsel dat "de vervuiler betaalt" toegevoegd.

Artikel 2 – Definities

– De definities zijn in een logischer volgorde geplaatst.

– Artikel 2, lid 1, onder 1, punt a): "schade aan de biodiversiteit" is veranderd in
"schade aan beschermde soorten en natuurlijke habitats". Er zijn verwijzingen
toegevoegd naar de referentietoestand en criteria om de significantie van
schadelijke effecten op de betrokken habitats en soorten te beoordelen (zie ook de
nieuwe bijlage I).

– Artikel 2, lid 2, van het voorstel van de Commissie is nu de tweede zin van
artikel 2, lid 1, onder 1, punt a). Deze bepaling maakt duidelijk dat, wanneer
naar deze zin wordt verwezen, alleen reeds eerder gesignaleerde schadelijke
effecten van het begrip schade aan beschermde soorten en natuurlijke habitats
worden uitgesloten.

– Artikel 2, lid 1, onder 1, punt b): "schade aan wateren" wordt nog steeds
gedefinieerd aan de hand van de verschillende begrippen voor de definitie van
waterkwaliteit in Richtlijn 2000/60/EG (de "water-kaderrichtlijn"), maar het is
niet langer nodig dat de waterkwaliteit verslechtert van een van de in de water-
kaderrichtlijn gedefinieerde categorieën tot een andere.

– Artikel 2, lid 1, onder 1, punt c): in de definitie van "bodemschade" is de
definitie van "bodemverontreiniging" (artikel 2, lid 1, onder 11), van het voorstel
van de Commissie) opgenomen. Het begrip "ernstige aantasting" is vervangen
door "aanmerkelijk risico".

– Artikel 2, lid 1, onder 2: het begrip "schade" is vereenvoudigd zonder dat de
inhoud gewijzigd is.

– Artikel 2, lid 1, onder 3: "biodiversiteit" is veranderd in "beschermde soorten en
natuurlijke habitats", aangezien dit beter overeenkomt met de inhoud van de
definitie. Onder de definitie vallen nu ook trekvogels, die worden genoemd in
artikel 4, lid 2, van Richtlijn 79/409 (de "vogelrichtlijn"). De opneming van alleen
uit hoofde van het nationale recht beschermde habitats en soorten is nu facultatief.

– Artikel 2, lid 1, onder 4: de definitie van "staat van instandhouding" is aangevuld
met criteria aan de hand waarvan kan worden bepaald of deze gunstig is.

– Artikel 2, lid 1, onder 5: de definitie van "wateren" is ongewijzigd.

– Artikel 2, lid 1, onder 6: de definitie van "exploitant", waarin nu de definitie van
"persoon" is opgenomen, is gewijzigd in de zin van de dienovereenkomstige
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definitie in Richtlijn 96/61/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van
verontreiniging (de "IPPC-richtlijn").

– Artikel 2, lid 1, onder 7: de definitie van "beroepsactiviteit" is verduidelijkt en
operationeler gemaakt.

– Artikel 2, lid 1, onder 8: de definitie van "emissie" maakt nu duidelijk dat
menselijke activiteiten de bron van de emissie moeten vormen.

– Artikel 2, lid 1, onder 9: de definitie van "onmiddellijke dreiging van schade" is
ongewijzigd.

– Artikel 2, lid 1, onder 10: de definitie van "preventieve maatregelen" is
ongewijzigd.

– Artikel 2, lid 1, onder 11: de definitie van "herstelmaatregelen" – ter vervanging
van het woord "herstel" – is zodanig gewijzigd dat wordt verduidelijkt dat ook
inperkende en tussentijdse maatregelen daaronder vallen. Bovendien zijn delen
van de definitie verplaatst naar bijlage II (zie aldaar).

– Artikel 2, lid 1, onder 12: de formulering van de definitie van "natuurlijke
rijkdommen" is enigszins aangepast om deze in overeenstemming te brengen met
de gewijzigde terminologie in het gemeenschappelijk standpunt.

– Artikel 2, lid 1, onder 13: de definitie van "ecosysteemfuncties" is ongewijzigd.

– Artikel 2, lid 1, onder 14: de definitie van "referentietoestand" is vereenvoudigd
doordat een indicatieve lijst is vervangen door een algemene verwijzing naar beste
beschikbare informatie.

– Artikel 2, lid 1, onder 15: de definitie van "regeneratie" is aangepast naar
aanleiding van wijzigingen in bijlage II.

– Artikel 2, lid 1, onder 16: de definitie van "kosten" is ongewijzigd.

– De definities van "liquidateur" en "gekwalificeerde partijen" zijn naar aanleiding
van wijzigingen in de artikelen geschrapt. De definitie van "waarde" is ook
geschrapt.

Artikel 3 – Werkingssfeer

– De eerste twee leden van artikel 3 van het voorstel van de Commissie zijn
gecombineerd tot artikel 3, lid 1. Artikel 3, lid 1, onder b), definieert nu de
werkingssfeer door verwijzing naar schuld of nalatigheid van de betrokken
exploitant.

– Artikel 3, lid 2, komt overeen met artikel 3, lid 5, van het voorstel van de
Commissie.

– Artikel 3, lid 3, komt overeen met artikel 3, lid 8, van het voorstel van de
Commissie. De formulering is gewijzigd, zodat het nu van toepassing is op alle
vormen van schadevergoeding aan particulieren.
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Artikel 4 – Uitzonderingen

– Artikel 4, lid 1, komt overeen met artikel 9, lid 1, onder a) en b), van het voorstel
van de Commissie.

– Artikel 4, lid 2, komt overeen met artikel 3, lid 3, van het voorstel van de
Commissie. De internationale instrumenten zijn nu in een bijlage opgenomen
(bijlage IV). Schadegebeurtenissen die onder een van de in artikel 4, lid 2,
bedoelde internationale overeenkomsten vallen, worden alleen van het
toepassingsgebied van de toekomstige richtlijn uitgesloten als de desbetreffende
overeenkomst in de betrokken lidstaat van kracht is.

– Artikel 4, lid 3, is nieuw en biedt exploitanten de mogelijkheid hun
aansprakelijkheid te beperken krachtens nationale wetgeving tot uitvoering van
twee internationale instrumenten inzake de aansprakelijkheid voor maritieme
vorderingen en de aansprakelijkheid bij de binnenvaart.

– Artikel 4, lid 4, komt overeen met artikel 3, lid 4, van het voorstel van de
Commissie. De internationale instrumenten zijn nu in een bijlage opgenomen
(bijlage V).

– Artikel 4, lid 5, komt overeen met artikel 3, lid 6, van het voorstel van de
Commissie. Het verwijst nu naar de mogelijkheid om een oorzakelijk verband te
leggen in plaats van de onmogelijkheid om dat te doen.

– Artikel 4, lid 6, komt overeen met artikel 3, lid 7, van het voorstel van de
Commissie. Er is een verwijzing opgenomen naar de internationale veiligheid en
de bescherming tegen natuurrampen. Een activiteit wordt nu uitgesloten op basis
van het belangrijkste doel daarvan.

Artikel 5 – Preventieve maatregelen

– Artikel 5, lid 1, vormt een combinatie van de eerste twee leden van artikel 4 van
het voorstel van de Commissie en vereenvoudigt de procedure door de exploitant
een directe verplichting op te leggen om de nodige maatregelen te nemen.

– Artikel 5, lid 2, komt overeen met artikel 4, lid 3, van het voorstel van de
Commissie. Er is een nadere specificatie toegevoegd met betrekking tot de
informatie die moet worden verstrekt en de termijn daarvoor.

– Artikel 5, lid 3, is nieuw en vermeldt de verschillende bevoegdheden van de
bevoegde instantie, met name ten opzichte van de betrokken exploitant.

– Artikel 5, lid 4, komt overeen met artikel 4, lid 4, van het voorstel van de
Commissie voorzover het bepaalt dat de bevoegde instantie de exploitant ertoe
verplicht de nodige maatregelen te nemen. Het vormt eveneens een neerslag van
artikel 6, lid 1, van het voorstel van de Commissie, maar met een duidelijk
verschillende inhoud, aangezien het bepaalt dat de bevoegde instantie de
maatregelen zelf kan nemen in de gevallen waarin artikel 6, lid 1, bepaalde dat de
lidstaten ervoor moesten zorgen dat deze maatregelen werden genomen.

Artikel 6 – Herstelmaatregelen
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– Artikel 6, lid 1, is gebaseerd op de leden 1 en 3 van artikel 5 van het voorstel van
de Commissie en vereenvoudigt de procedure door de exploitant een directe
verplichting op te leggen om de nodige maatregelen te nemen. De exploitant is
ook verplicht de bevoegde instantie op de hoogte te brengen. Naast de
herstelmaatregelen die krachtens artikel 7 moeten worden genomen (artikel 6, lid
1, onder b)), moet de exploitant ook onmiddellijk maatregelen nemen om verdere
milieuschade te beperken of te voorkomen (artikel 6, lid 1, onder a)).

– Artikel 6, lid 2, is nieuw en vermeldt de verschillende bevoegdheden van de
bevoegde instantie, met name ten opzichte van de betrokken exploitant.

– Artikel 6, lid 3, komt overeen met artikel 5, lid 2, van het voorstel van de
Commissie voorzover het bepaalt dat de bevoegde instantie de exploitant ertoe
verplicht de nodige maatregelen te nemen. Het vormt eveneens een neerslag van
artikel 6, lid 1, van het voorstel van de Commissie, maar met een duidelijk
verschillende inhoud, aangezien het gemeenschappelijk standpunt alleen bepaalt
dat de bevoegde instantie de maatregelen zelf kan nemen wanneer er geen
exploitant is om de schade te herstellen, terwijl het voorstel van de Commissie
bepaalde dat de lidstaten ervoor moesten zorgen dat deze maatregelen werden
genomen.

Artikel 7 – Vaststelling van herstelmaatregelen

– Artikel 7, lid 1, is nieuw en verduidelijkt de rol van de betrokken exploitant bij de
eerste fase van het herstelproces in de context van een nieuwe op hem rustende
verplichting krachtens artikel 6, lid 1, onder b).

– Artikel 7, lid 2, is gebaseerd op artikel 5, lid 3, en de punten 3.2.4. en 3.2.6. van
bijlage II van het voorstel van de Commissie. Het verduidelijkt de respectieve
rollen van de bevoegde instanties en de betrokken exploitant.

– Artikel 7, lid 3, komt overeen met artikel 5, lid 4, van het voorstel van de
Commissie.

– Artikel 7, lid 4, is gebaseerd op punt 3.2.5. van bijlage II van het voorstel van de
Commissie. Het geldt nu ook voor de in artikel 12, lid 1, bedoelde personen.

Artikel 8 – Kosten van preventie en herstel

– In artikel 8, lid 1, wordt expliciet gesteld wat in het voorstel van de Commissie
impliciet was opgenomen, namelijk dat de betrokken exploitant de kosten draagt.

– Artikel 8, lid 2, komt overeen met artikel 7 van het voorstel van de Commissie.
De evaluatiekosten worden niet meer apart vermeld (zie artikel 7, lid 2, van het
voorstel van de Commissie), aangezien deze deel uitmaken van het algemene
begrip kosten, zoals dat wordt gedefinieerd in artikel 2, lid 1, onder 16), en
derhalve onder de algemene bepaling van artikel 8, lid 2, vallen. De tweede alinea
van artikel 8, lid 2, is nieuw en biedt de bevoegde instantie de mogelijkheid in
bepaalde gevallen de kosten niet volledig te verhalen.

– Artikel 8, lid 3, komt overeen met artikel 9, lid 3, van het voorstel van de
Commissie. In artikel 8, lid 3, onder b), wordt nu gespecificeerd dat een exploitant
niet van de betaling van de kosten wordt vrijgesteld wanneer het dwingende bevel
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van de overheidsinstantie is gegeven naar aanleiding van een emissie of een
gebeurtenis ten gevolge van de activiteiten van de exploitant. Er is een nieuwe
bepaling toegevoegd om de exploitanten in staat te stellen de gemaakte kosten te
verhalen wanneer bijvoorbeeld later zou blijken dat de schade door een derde
veroorzaakt is.

– Artikel 8, lid 4, vervangt artikel 9, lid 1, onder c) en d), en lid 2, van het voorstel
van de Commissie en houdt in dat de lidstaten in twee soorten situaties mogen
toestaan dat de exploitant de kosten niet behoeft te dragen; deze situaties kunnen
als volgt kort worden omschreven: wanneer de emissie of gebeurtenis die de
schade veroorzaakt krachtens het communautaire recht uitdrukkelijk is toegestaan
of wanneer het op grond van de meest recente wetenschappelijke en technische
kennis van dat moment niet waarschijnlijk werd geacht dat deze milieuschade zou
veroorzaken.

– Artikel 8, lid 5, komt overeen met artikel 6, lid 2, van het voorstel van de
Commissie.

Artikel 9 – Toerekening van de kosten bij schade die door meer dan een partij wordt
veroorzaakt

Artikel 9, dat artikel 11 van het voorstel van de Commissie vervangt, laat de
verdeling van de aansprakelijkheid bij schade die door meer dan een partij wordt
veroorzaakt, volledig aan het nationale recht over. Er is dus geen bepaling
gehandhaafd die vergelijkbaar is met artikel 11, lid 2.

Artikel 10 – Verjaringstermijn voor het verhalen van de kosten

Artikel 10 komt overeen met artikel 12 van het voorstel van de Commissie. Hier
wordt nu bepaald dat de termijn van vijf jaar ingaat op de dag waarop de maatregelen
worden voltooid of, indien deze later valt, de dag waarop de aansprakelijke
exploitant is geïdentificeerd.

Artikel 11 – Bevoegde instantie

– Artikel 11, lid 1, komt overeen met artikel 13, lid 1, eerste alinea, van het voorstel
van de Commissie. De tweede alinea van artikel 13, lid 1, is geschrapt aangezien
deze overbodig wordt geacht.

– Artikel 11, lid 2, komt overeen met artikel 13, lid 2 en lid 3, tweede alinea, van
het voorstel van de Commissie. De eerste alinea van artikel 13, lid 3, is geschrapt.

– Artikel 11, lid 3, komt overeen met artikel 13, lid 4, van het voorstel van de
Commissie.

– Artikel 11, lid 4, komt overeen met artikel 13, lid 5, van het voorstel van de
Commissie.

Artikel 12 – Verzoek om maatregelen

– Artikel 12, lid 1, dat artikel 14, lid 1, van het voorstel van de Commissie vervangt,
verwijst niet meer naar het begrip "gekwalificeerde partijen" zoals dat in artikel 2
werd gedefinieerd, maar specificeert zelf welke personen het recht hebben een
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verzoek om maatregelen in te dienen. De nieuwe formulering is geïnspireerd op
het Verdrag van de VN/ECE betreffende toegang tot informatie, inspraak bij
besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden (het
"Verdrag van Aarhus"). Niet-gouvernementele organisaties die ijveren voor de
bescherming van het milieu, worden uitdrukkelijk genoemd. De procedure biedt
nu ook de mogelijkheid om bij onmiddellijke dreiging een verzoek om
maatregelen in te dienen.

– Artikel 12, lid 2, komt in grote lijnen overeen met artikel 14, lid 2, van het
voorstel van de Commissie, maar bepaalt wel dat het verzoek om maatregelen in
alle gevallen vergezeld moet gaan van ondersteunende informatie.

– Artikel 12, lid 3, komt overeen met artikel 14, leden 3 en 4, van het voorstel van
de Commissie.

– Artikel 12, lid 4, vervangt artikel 14, leden 5 en 6, van het voorstel van de
Commissie. Het vereenvoudigt de procedure aangezien er niet langer twee
verschillende stappen zijn voordat een verzoeker uit hoofde van artikel 12, lid 1,
het recht heeft gebruik te maken van de beroepsprocedures van artikel 13.

– Artikel 12, lid 5, is nieuw en biedt de lidstaten de mogelijkheid de in de leden 1
tot en met 4 beschreven procedures aan te passen wanneer er sprake is van
onmiddellijke dreiging.

Artikel 13 – Beroepsprocedures

– Artikel 13, lid 1, komt overeen met artikel 15, lid 1, van het voorstel van de
Commissie.

– Artikel 13, lid 2, komt overeen met artikel 15, lid 2, van het voorstel van de
Commissie. Het verwijst nu ook naar het nationale recht inzake de toegang tot de
rechter, zodat de lidstaten kunnen zorgen voor een ruimere toegang tot de rechter
dan krachtens artikel 13 voor de handhaving van deze bepalingen nodig is.

Artikel 14 – Financiële zekerheid

– Artikel 14, lid 1, is gebaseerd op artikel 16 van het voorstel van de Commissie.

– Artikel 14, lid 2, is nieuw en bepaalt dat de Commissie verslag uitbrengt over de
doeltreffendheid van de richtlijn en de beschikbaarheid van en voorwaarden voor
financiële zekerheid en indien nodig voorstellen indient voor verplichte financiële
zekerheid.

Artikel 15 – Samenwerking tussen de lidstaten

– Artikel 15, lid 1, is gebaseerd op artikel 17 van het voorstel van de Commissie.
Hier wordt nu uitdrukkelijk bepaald dat de uitwisseling van informatie deel
uitmaakt van de algehele samenwerking waartoe deze bepaling de lidstaten
verplicht.

– Artikel 15, lid 2, is nieuw en stelt de verstrekking van informatie verplicht
wanneer er schade is ontstaan. Hoewel de formulering niet volledig expliciet is,
lijkt de achterliggende gedachte te zijn dat de lidstaat op wiens grondgebied de
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schade veroorzaakt wordt, het initiatief moet nemen om de mogelijk getroffen
lidstaten in kennis te stellen.

– Artikel 15, lid 3, is nieuw en regelt de situatie waarin een lidstaat schade
ondervindt die in een andere lidstaat is veroorzaakt.

Artikel 16 – Verhouding tot het nationaal recht

Artikel 16 komt overeen met artikel 18 van het voorstel van de Commissie. Artikel
16, lid 1, is gewijzigd naar aanleiding van een wijziging in artikel 9.

Artikel 17 – Temporele werkingssfeer

– Artikel 17, eerste en tweede streepje, komt in grote lijnen overeen met artikel 19,
lid 1, van het voorstel van de Commissie. De leden 2 en 3 van artikel 19 zijn
geschrapt.

– Het derde streepje van artikel 17 is nieuw en vormt een aanvulling op artikel 10
inzake een verjaringstermijn voor het verhalen van de kosten door een termijn te
bepalen waarna uit hoofde van de toekomstige richtlijn geen enkele maatregel
meer tegen een exploitant kan worden genomen. Dit bevordert de rechtszekerheid,
terwijl de gestelde termijn (30 jaar) lang genoeg is voor de toepassing op
milieuschade die voortvloeit uit verontreiniging op lange termijn.

Artikel 18 – Verslagen en evaluatie

– The eerste twee leden van artikel 18 komen in grote lijnen overeen met
artikel 20 van het voorstel van de Commissie, met uitzondering van de verdere
specificatie die hierin is opgenomen ten aanzien van het tijdschema voor de
indiening van de verslagen door de lidstaten en de Commissie.

– Artikel 18, lid 3, is en noemt vier onderwerpen met name (internationale
overeenkomsten, genetisch gemodificeerde organismen (GGO's), beschermde
soorten en natuurlijke habitats en nieuwe op te nemen instrumenten), die door de
Commissie moeten worden beoordeeld en in haar verslag moeten worden
opgenomen.

Artikel 19 – Uitvoering

In het gemeenschappelijke standpunt wordt de termijn voor de uitvoering door de
lidstaten nu vastgesteld op drie jaar.

Bijlage I – In artikel 2, lid 1, punt 1, onder a), bedoelde criteria

Deze bijlage is nieuw en bevat de criteria aan de hand waarvan moet worden bepaald
of er sprake is van significante negatieve wijzigingen in de referentietoestand.

Bijlage II – Herstelling van milieuschade

– Deze bijlage komt overeen met bijlage II van het voorstel van de Commissie.

– De doelstellingen voor het herstel van schade aan wateren en beschermde soorten
en natuurlijke habitats worden nu duidelijk onderscheiden van de doelstellingen
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voor het herstel van bodemschade. Van verschillende punten is de formulering
gewijzigd om ze duidelijker te maken.

– Delen van de relevante definities zijn nu in de bijlage opgenomen.

– In plaats van de uitdrukking "compensatoir herstel" worden nu de uitdrukkingen
"complementair herstel" en "compenserend herstel" gebruikt om beter
onderscheid te maken tussen de twee begrippen.

– In punt 1.3.1 zijn aanvullende criteria opgenomen waarmee rekening moet worden
gehouden bij de beoordeling van herstelopties.

– Er is een nieuw punt toegevoegd waarin het evenredigheidsbeginsel tot uiting
komt (punt 1.3.3).

Bijlage III – In artikel 3, lid 1, bedoelde activiteiten

Deze bijlage komt overeen met bijlage I van het voorstel van de Commissie. Van
verschillende onderdelen is de formulering gewijzigd om de activiteiten, de emissie
en de producten die onder de toekomstige richtlijn moeten vallen, beter te
identificeren of nader te specificeren.

Bijlagen IV en V –In artikel 4, lid 2, en artikel 4, lid 4, bedoelde internationale
overeenkomsten

Deze bijlagen zijn nieuw en bevatten de lijsten met de in artikel 3, lid 3, en artikel 3,
lid 4, van het voorstel van de Commissie vermelde internationale overeenkomsten.

Bijlage VI – In artikel 18, lid 1, bedoelde informatie en gegevens

Deze bijlage komt overeen met bijlage III van het voorstel van de Commissie. De
inhoud is vereenvoudigd om de lidstaten in staat te stellen de vereiste gegevens en
informatie efficiënter te verzamelen.

Bepalingen die in het gemeenschappelijke standpunt geschrapt of fundamenteel
gewijzigd zijn

Naast de bepalingen van het voorstel van de Commissie waarvan reeds eerder is
vermeld dat ze met andere bepalingen gecombineerd zijn of volledig of gedeeltelijk
zijn geschrapt, zijn de volgende bepalingen van het voorstel van de Commissie door
de Raad in het gemeenschappelijke standpunt geschrapt:

Artikel 6, lid 1: krachtens deze bepaling moeten de lidstaten, wanneer er geen
exploitant aansprakelijk kan worden gesteld of een exploitant wel aansprakelijk is
maar niet kan betalen, een andere bron vinden voor de financiering van de betrokken
maatregelen. De Raad is van mening dat een dergelijke eis te strikt is en laat het
liever volledig aan de bevoegde instanties over om te beslissen of milieuschade in
bovengenoemde gevallen al dan niet moet worden hersteld (zie artikel 5, lid 4, en
artikel 6, lid 3, van het gemeenschappelijk standpunt).

Artikel 9, lid 4: deze bepaling is bedoeld om een specifieke regeling in te voeren
voor liquidateurs. De bepaling wordt onnodig geacht omdat deze betrekking heeft op
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een onderwerp – de persoonlijke aansprakelijkheid van liquidateurs – dat onder de
nationale wetgeving valt.

Artikel 10: deze bepaling is bedoeld om te verduidelijken dat bepaalde uitgaven altijd
voor rekening van de exploitanten komen, ongeacht of zij wellicht krachtens de
toekomstige richtlijn aansprakelijk zijn. Zij wordt overbodig geacht omdat de inhoud
vanzelfsprekend is.

3.3. Amendementen van het Europees Parlement in eerste lezing

Tijdens de plenaire vergadering van 14 mei 2003 heeft het Europees Parlement 582

amendementen aangenomen. Tien amendementen zijn door de Commissie volledig
overgenomen (de amendementen 2, 6, 21, 47, 53, 60, 65, 66, 94 en 97), drie
gedeeltelijk (de amendementen 3, 91 en 95), twee in beginsel (de amendementen 34
en 100) en elf gedeeltelijk en in beginsel (de amendementen 17, 23, 35, 44, 52, 85,
90, 93, 99, 101 en 107). De overige amendementen konden niet worden
overgenomen (d.w.z. de amendementen 5, 7 tot en met 14, 16, 18, 19, 22, 27, 32, 33,
36, 38, 41, 43, 54, 55, 72, 74, 76, 86, 96, 103, 106 en 108). Amendement 108 werd
door het Europees Parlement op 14 mei 2003 slechts gedeeltelijk aangenomen. Het
volledige amendement 108 was voor de Commissie gedeeltelijk en in beginsel
aanvaardbaar, maar het gedeelte van amendement 108 dat uiteindelijk werd
aangenomen, is niet aanvaardbaar.

In totaal zijn 34 van deze amendementen (de amendementen 2, 3, 7, 10, 14, 16, 18,
21, 23, 32, 36, 38, 41, 44, 47, 52, 63, 65, 66, 72, 74, 85, 86, 90, 91, 93, 94, 95, 97,
99, 100, 101, 103 en 107) volledig, gedeeltelijk of in beginsel in het
gemeenschappelijke standpunt opgenomen.

De overige 233 amendementen (de amendementen 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 22,
27, 33, 34, 35, 43, 53, 54, 55, 60, 76, 964, 106 en 108) zijn niet in het
gemeenschappelijk standpunt opgenomen.

3.3.1. Amendementen van het Parlement die volledig, gedeeltelijk of in beginsel door de
Commissie zijn overgenomen en volledig, gedeeltelijk of in beginsel in het
gemeenschappelijk standpunt zijn opgenomen

Amendement 2: de laatste zin van overweging 1 is een gewijzigde formulering van
het laatste deel van dit amendement; er wordt geen cijfer vermeld voor het geraamde
aantal verontreinigde locaties, aangezien deze raming in de toekomst, wanneer er
nieuwe informatie beschikbaar is, waarschijnlijk verder zal worden verfijnd.

Amendement 3: in overweging 2 is een verwijzing naar duurzame ontwikkeling
opgenomen, terwijl er geen sprake is van een beperking van de aansprakelijkheid
aangezien aansprakelijkheid in beginsel onbeperkt is.

                                                
2 Dit zijn er 48 als de volgende – door het Parlement gegroepeerde – amendementen als telkens één

amendement worden geteld: [93, 94, 23, 90, 95, 96 en 97]; [85 en 99] en [86, 103 en 38].
3 Er dient te worden opgemerkt dat dit slechts 22 in plaats van 23 amendementen zijn als de in voetnoot 2

vermelde benadering wordt gevolgd (zie ook voetnoot 4).
4 Er dient te worden opgemerkt dat, als de in voetnoot 2 vermelde benadering wordt gevolgd,

amendement 96 niet apart wordt beschouwd maar als onderdeel van de groep [93, 94, 23, 90, 95, 96 en
97], die als zodanig gedeeltelijk en in beginsel in het gemeenschappelijk standpunt is opgenomen.
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Amendement 21: overweging 31 bevat een verwijzing naar "toekomstige risico's
voor het milieu", maar de termijn voor de evaluatie van het functioneren van de
richtlijn is langer (zeven jaar in plaats van vijf jaar).

De amendementen 93, 94, 23, 90, 95 en 97 hebben betrekking op een aantal
definities in artikel 2, lid 1, namelijk de definities van "biodiversiteit", "staat van
instandhouding", "schade", "exploitant", "bodemverontreiniging", "gekwalificeerde
partij", "herstel", "schade aan de biodiversiteit" en "waarde". Biodiversiteit wordt nu
"beschermde soorten en natuurlijke habitats" genoemd en is, overeenkomstig de
wens van het Parlement in zijn amendement, ruimer dan in het voorstel van de
Commissie omdat nu ook trekvogels eronder vallen (ook al is de opneming van
nationale locaties nu facultatief). In de definitie van "staat van instandhouding" is nu
op verzoek van het Parlement een verwijzing naar de gunstige staat van
instandhouding van de betrokken habitats en soorten opgenomen. De definitie van
"schade" is gehandhaafd. De definitie van "exploitant" is zodanig gewijzigd dat het
eerste deel van het desbetreffende amendement daarin is opgenomen. Er is geen
aparte definitie van "bodemverontreiniging" meer: deze is gecombineerd met de
definitie van "bodemschade"; "straling" wordt niet meer genoemd. Ten gevolge van
wijzigingen in artikel 12 is er geen definitie van "gekwalificeerde partij" meer. Een
gedeelte van de definitie van "herstel" is nu in bijlage II opgenomen en daar heet het
nu "compenserend herstel". In de definitie van "schade aan de biodiversiteit", die nu
de naam "schade aan beschermde soorten en natuurlijke habitats" heeft gekregen, is
tot op zekere hoogte het amendement van het Parlement inzake deze definitie
opgenomen, aangezien er direct wordt verwezen naar aanmerkelijke negatieve
effecten op het bereiken of handhaven van de gunstige staat van instandhouding en
ook trekvogels hier nu indirect onder vallen (via de nieuwe definitie van
"beschermde soorten en natuurlijke habitats"). De definitie van "waarde" is op
verzoek van het Parlement geschrapt. Volledigheidshalve dient te worden vermeld
dat amendement 96, dat niet door de Commissie is overgenomen, niet in het
gemeenschappelijk standpunt is opgenomen, aangezien het woord "straling" niet aan
de definitie van "bodemschade" is toegevoegd.

Amendementen 85 en 99: de afbakening in artikel 3 van de activiteiten die binnen de
werkingssfeer vallen, blijft ongewijzigd. Schade die onder een van de in artikel 4,
lid 2, bedoelde internationale overeenkomsten valt, valt op verzoek van het
Parlement alleen buiten de werkingssfeer van de toekomstige richtlijn als deze
overeenkomst in de betrokken lidstaat van kracht is.

Amendement 100 is in grote lijnen volledig in artikel 5 overgenomen, met
uitzondering van één aspect: in artikel 5, lid 4, wordt bepaald dat de bevoegde
instantie de exploitant moet verplichten de nodige maatregelen te nemen, maar wordt
niet bepaald dat de bevoegde instantie zelf de maatregelen moet nemen wanneer
geen exploitant aansprakelijk is.

Amendement 101 is in grote lijnen in artikel 6 overgenomen, met uitzondering van
één aspect: in artikel 6, lid 3, wordt bepaald dat de bevoegde instantie de exploitant
ertoe moet verplichten de nodige maatregelen te nemen, maar wordt niet bepaald dat
de bevoegde instantie zelf de maatregelen moet nemen wanneer geen exploitant
aansprakelijk is. Delen van het amendement over de medewerking van de exploitant
en de noodzaak om rekening te houden met de risico's voor de gezondheid van de
mens zijn ook overgenomen in artikel 7, lid 2 en lid 3, tweede alinea.
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Amendement 91: het amendement van het Parlement lijkt in grote lijnen te zijn
overgenomen in artikel 8, lid 4, inzake "Kosten van preventie en herstel", waar wordt
bepaald dat de lidstaten kunnen bepalen dat de exploitant niet de kosten hoeft te
dragen wanneer de emissie of gebeurtenis die de schade veroorzaakt krachtens het
communautaire recht uitdrukkelijk is toegestaan (artikel 8, lid 4, onder a)) of het op
grond van de meest recente wetenschappelijke en technische kennis van dat moment
niet waarschijnlijk werd geacht dat deze milieuschade zou veroorzaken (artikel 8, lid
4, onder b)). Artikel 8, lid 4, vervangt artikel 9, lid 1, onder c) en d), van het voorstel
van de Commissie, waar "uitzonderingen" werden vermeld. Er moet ook worden
gewezen op het verschil in formulering tussen lid 3 en lid 4 van artikel 8. Bepaalde
delen van het amendement over de aansprakelijkheid van de bevoegde instanties en
het gebruik van een systeem voor milieu-audit en milieuzorg door exploitanten zijn
niet in het gemeenschappelijk standpunt opgenomen.

Amendement 44: artikel 12, lid 1, en artikel 13, lid 1, komen in grote lijnen overeen
met dit amendement, aangezien zij de exploitant de mogelijkheid bieden om de
beroepsprocedures uit hoofde van artikel 13 te gebruiken. In het licht van het al brede
toepassingsgebied van de beroepsprocedures uit hoofde van artikel 13, dat op het
Verdrag van Aarhus is geïnspireerd, wordt de mogelijkheid om "beroep aan te
tekenen" niet vermeld.

Amendement 47 is volledig opgenomen in Artikel 12, lid 2.

Amendement 107: artikel 14, lid 1, komt overeen met het laatste deel van het
amendement, maar er is geen sprake van verplichte financiële zekerheid.

Amendement 52 is volledig opgenomen in de leden 2 en 3 van artikel 15.

Amendement 65: dit amendement is opgenomen in de laatste alinea van punt 1 van
bijlage II.

Amendement 66: dit amendement is opgenomen in de eerste alinea van punt 2 van
bijlage II.

3.3.2. Amendementen van het Parlement die door de Commissie zijn overgenomen maar
niet in het gemeenschappelijk standpunt zijn opgenomen

Amendement 6: in de preambule van het gemeenschappelijk standpunt wordt niet
gesteld dat de toekomstige richtlijn het nationale vennootschapsrecht onverlet laat.
Deze weglating lijkt geen gevolgen te hebben.

Amendement 17: in de preambule van het gemeenschappelijk standpunt wordt niet
specifiek verwezen naar het recht van de exploitant om in beroep te gaan tegen de
beslissingen van de bevoegde instantie. Zoals in het kader van amendement 44 is
uiteengezet, is dit recht vastgelegd in artikel 12, lid 1, en artikel 13, lid 1, zodat deze
weglating in de preambule geen gevolgen heeft.

Amendement 34: dit amendement behelst dat de lidstaat op wiens grondgebied de
schade wordt veroorzaakt, verplicht is de schade te herstellen die in andere lidstaten
wordt aangericht. In het gemeenschappelijk standpunt is deze aansprakelijkheid van
staten niet opgenomen. Deze aanpak is in overeenstemming met het ontbreken van
een dergelijke aansprakelijkheid wanneer de schade volledig tot het grondgebied van
één lidstaat beperkt blijft.
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Amendement 35: in artikel 8 wordt het begrip "duidelijk causaal verband" niet
specifiek genoemd, aangezien de noodzaak om een oorzakelijk verband te leggen in
zowel artikel 4, lid 4, als artikel 11, lid 2, wordt genoemd.

Amendement 53: artikel 16, lid 2, biedt de lidstaten de mogelijkheid wetgeving vast
te stellen om dubbele schadevergoeding te voorkomen, maar verplicht ze daar niet
toe. Het is niet waarschijnlijk dat dit in de praktijk gevolgen zal hebben, want als
zich een geval van dubbele schadevergoeding voordoet terwijl de nationale
wetgevers niet de nodige maatregelen hebben vastgesteld, zal de nationale rechter
adequate jurisprudentie ontwikkelen waarin de beginselen inzake dubbele
schadevergoeding worden geformuleerd.

Amendement 60: meestoken wordt bij de in bijlage III vermelde activiteiten niet
uitdrukkelijk genoemd. Dit heeft geen gevolgen aangezien meestoken indirect wordt
bestreken als een van de afvalbeheersactiviteiten die onder Richtlijn 2000/76/EG
betreffende de verbranding van afval vallen.

3.3.3. Amendementen van het Parlement die niet door de Commissie zijn overgenomen
maar wel in het gemeenschappelijk standpunt zijn opgenomen

Amendement 7: in de laatste zin van overweging 10 wordt nu gesteld dat alleen de
activiteiten die voornamelijk in het belang van de landsverdediging worden verricht,
buiten de werkingssfeer vallen; deze overweging wekt niet langer de indruk dat in
tegenstelling tot wat in artikel 4, lid 6, wordt bepaald, alle activiteiten die verband
houden met de landsverdediging worden uitgesloten. De verwijzing naar het
Euratom-Verdrag en internationale overeenkomsten is niet geschrapt, aangezien dit
niet in overeenstemming zou zijn met artikel 3.

Amendement 10: hoewel dit in een andere context gebeurt, stelt overweging 13
uitdrukkelijk dat er een oorzakelijk verband moet worden gelegd tussen de schade en
de geïdentificeerde vervuiler(s).

Amendement 14: dit amendement schrapt de verwijzing naar de mogelijkheid voor
de lidstaten om voor hoofdelijke aansprakelijkheid of evenredige aansprakelijkheid
te kiezen. Deze verwijzing is niet langer in overweging 22 opgenomen.

Amendement 16: dit amendement behelst de schrapping van de verwijzing naar het
verlenen van "een bijzondere status" aan gekwalificeerde partijen. Gekwalificeerde
partijen worden in overweging 25 niet meer genoemd.

Amendement 18: dit amendement behelst de schrapping van delen van de
overweging waarin wordt gesteld dat er adequate overgangsregelingen moeten zijn
voor de gevallen waarin niet duidelijk is of de schade vóór of na de tenuitvoerlegging
van de richtlijn is veroorzaakt. Deze verwijzing is uit overweging 30 geschrapt.

Amendement 32: een deel van dit amendement is in artikel 6, lid 1, opgenomen,
waar wordt bepaald dat de exploitant maatregelen moet nemen zonder dat de
bevoegde instantie daarom verzocht heeft. Er is geen sprake van noodplannen, zoals
in het amendement, maar het is duidelijk dat een dergelijke situatie ook onder
artikel 6, lid 1, valt.
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Amendement 36: dit amendement behelst de verplichting dat de bevoegde instantie
een procedure voor het verhalen van de kosten inleidt tegen derden die milieuschade
hebben veroorzaakt. In artikel 8 worden derden niet genoemd, maar in artikel 10 wel.

Amendementen 86, 103 en 38: in artikel 8, lid 4, over "kosten van preventie en
herstel" wordt bepaald dat de lidstaten kunnen bepalen dat de exploitant niet de
kosten hoeft te dragen wanneer de emissie of gebeurtenis die de schade veroorzaakt
krachtens het communautaire recht uitdrukkelijk is toegestaan (artikel 8, lid 4, onder
a)) of het op grond van de meest recente wetenschappelijke en technische kennis van
dat moment niet waarschijnlijk werd geacht dat deze milieuschade zou veroorzaken
(artikel 8, lid 4, onder b)). Artikel 8, lid 4, vervangt artikel 9, lid 1, onder c) en d),
van het voorstel van de Commissie, waar "uitzonderingen" werden vermeld. Het
woord "terrorisme" is in artikel 4, lid 1, niet toegevoegd omdat een dergelijke
gebeurtenis zou vallen onder artikel 4, lid 1, in zijn huidige vorm of artikel 8, lid 3,
onder a), waar sprake is van door derden veroorzaakte schade. De inleidende zin van
artikel 4, lid 1, is ook niet gewijzigd aangezien het gemeenschappelijk standpunt de
lidstaten niet verplicht tot herstel van de schade waarvoor geen exploitant
aansprakelijk is. In deze nieuwe context zou het in de praktijk veel minder verschil
maken of artikel 4, lid 1, wordt geformuleerd in de vorm van uitsluiting van de
werkingssfeer van de toekomstige richtlijn of in termen van kostenverlichting. Er is
geen specifieke uitzondering ingevoerd voor activiteiten die in overeenstemming zijn
met goede landbouw- en bosbouwpraktijken, aangezien dergelijke gevallen onder
artikel 8, lid 4, onder b), vallen.

Amendement 41: artikel 9 inzake de toerekening van de kosten in door meer partijen
veroorzaakte schadegevallen is in overeenstemming met de grote lijnen van dit
amendement, aangezien het amendement en artikel 9 gemeen hebben dat de lidstaten
in beide gevallen verantwoordelijk zijn voor de verdeling van de aansprakelijkheid in
door meer partijen veroorzaakte schadegevallen en voor regelgeving inzake het recht
op verhaal of bijdrage.

Amendement 63 is gedeeltelijk opgenomen in de inleidende zin van bijlage II,
aangezien in deze zin wordt verduidelijkt dat bijlage II betrekking heeft op het kiezen
van de meest geschikte herstelmaatregelen.

Amendement 72: de eerste alinea van punt 1.2.3 van bijlage II geeft de bevoegde
instantie het recht te kiezen welke waardebepalingstechniek zij geschikt acht, maar
alleen in het specifieke geval waarin de krachtens de bijlage in eerste instantie in
aanmerking komende techniek niet kan worden gebruikt. In zoverre komt dit
gedeeltelijk overeen met de strekking van het amendement, aangezien dit laatste het
gebruik van monetaire taxatietechnieken tot een minimum wil beperken.

Amendement 74: de strekking van dit amendement is in punt 1.3.3. van bijlage II
opgenomen, aangezien hierin het evenredigheidsbeginsel tot uiting komt.

4. CONCLUSIE

Het gemeenschappelijk standpunt is tot op zekere hoogte geïnspireerd op de wens
van de Raad om de procedures te vereenvoudigen en de begrippen te verduidelijken
die nodig zijn voor een goed functioneren van een regeling inzake
milieuaansprakelijkheid. Deze aanpak moet de uitvoering van de toekomstige
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richtlijn door de lidstaten vergemakkelijken. De toevoeging van een nieuwe bijlage I
waarin criteria worden vastgesteld op basis waarvan de significantie van schade aan
beschermde soorten en natuurlijke habitats moet worden beoordeeld, illustreert dit
streven. Ook van bijlage II, in het kader waarvan herstelmaatregelen moeten worden
vastgesteld, is de structuur en de formulering aangepast om deze bijlage leesbaarder
en begrijpelijker te maken.

In bepaalde gevallen laat het gemeenschappelijk standpunt weliswaar op bepaalde
punten meer aan het oordeel van de lidstaten over, zoals in artikel 2, lid 1, onder 3),
inzake het al dan niet opnemen van krachtens het nationale recht beschermde habitats
en soorten of in artikel 9 over door meer dan een partij veroorzaakte schade, maar op
andere punten gaat het gemeenschappelijk standpunt verder dan het voorstel van de
Commissie: alle trekvogels (zie artikel 2, lid 1, onder 3)) vallen nu onder de richtlijn
en artikel 12 inzake verzoeken om maatregelen bestrijkt nu, althans in beginsel, ook
gevallen van onmiddellijke dreiging van schade. Er wordt nu ook duidelijker gesteld
dat internationale overeenkomsten inzake de aansprakelijkheid van de vervoerder bij
onder andere verontreiniging van de zee niet prevaleren boven de toekomstige
richtlijn als ze in de betrokken lidstaat niet van kracht zijn.

De Commissie moet nu in haar verslagen waarin het functioneren van de regeling
wordt geëvalueerd, verschillende specifieke genoemde onderwerpen opnemen,
waaronder financiële zekerheid, om alle bij het besluitvormingsproces betrokken
instellingen beter in staat te stellen te beoordelen welke wijzigingen eventueel nodig
zijn om de effectiviteit van de aansprakelijkheidsregeling te waarborgen.

In tegenstelling tot het voorstel van de Commissie wordt in het gemeenschappelijk
standpunt schade die wordt veroorzaakt door een emissie of gebeurtenis die
uitdrukkelijk is toegestaan, en schade die wordt veroorzaakt door een emissie of
activiteiten die op grond van de meest recente wetenschappelijke en technische
kennis op het moment van de emissie of de activiteit niet schadelijk werden geacht,
niet van de werkingssfeer van de toekomstige richtlijn uitgesloten. In deze gevallen
kunnen de lidstaten echter bepalen dat de exploitant niet de kosten van
herstelmaatregelen hoeft te dragen, mits deze aantoont dat de gebeurtenis, de emissie
of de activiteit die de schade heeft veroorzaakt in een van bovengenoemde
categorieën valt en dat hij niet in gebreke is gebleven of nalatig is geweest (artikel 8,
lid 4).

Het punt waarop het gemeenschappelijk standpunt het meest van het voorstel van de
Commissie afwijkt, is het onderwerp "weesschade", d.w.z. de gevallen waarin er
geen exploitant is die de milieuschade herstelt. In het voorstel van de Commissie
worden de lidstaten ertoe verplicht andere financieringsbronnen te vinden; het
gemeenschappelijk standpunt laat het nu volledig aan de lidstaten over of ze
besluiten actie te ondernemen of niet.

Hoewel de Commissie liever had gezien dat er striktere bepalingen waren vastgesteld
voor de uitvoering van plaatsvervangende herstelmaatregelen door de lidstaten, kan
zij in de context van een algehele overeenkomst akkoord gaan met het
gemeenschappelijk standpunt.

De Commissie steunt het gemeenschappelijk standpunt derhalve.
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5. VERKLARING VAN DE COMMISSIE

De Commissie is zich ervan bewust dat de definitie van bodemschade de lidstaten
minder geharmoniseerde richtsnoeren biedt dan de definities van schade aan wateren
en schade aan beschermde soorten en natuurlijke habitats. Zij is zich ervan bewust
dat de initiatieven die zij op het gebied van het bodembeleid van plan is te nemen,
zoals reeds vermeld in haar mededelingen "De ontwikkeling van een actieplan voor
milieutechnologie" (COM(2003) 131 def. van 25.3.2003) en "Naar een thematische
strategie inzake bodembescherming" (COM(2002) 179 def. van 16.4.2002), zouden
bijdragen tot een meer gemeenschappelijke aanpak bij de lidstaten. De Commissie
heeft derhalve de als bijlage III opgenomen verklaring afgegeven.

_____________
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BIJLAGE I

Preambule - Correlatietabel

De correlatie tussen de overwegingen van het gemeenschappelijk standpunt en de
overwegingen van het voorstel van de Commissie is als volgt:

Gemeenschappelijk standpunt Voorstel van de Commissie

Overweging 1 Overweging 1

Overweging 2 Overweging 2

Overweging 3 Overweging 3

Overweging 4 ---

Overweging 5 Overweging 4

Overweging 6 Overweging 5

Overweging 7 ---

Overweging 8 Overweging 6

Overweging 9 Overweging 7

Overweging 10 Overweging 8

Overweging 11 ---

Overweging 12 ---

Overweging 13 Overweging 9

Overweging 14 ---

Overweging 15 Overweging 10

Overweging 16 Overweging 12

Overweging 17 Overweging 13

Overweging 18 Overweging 14

Overweging 19 ---

Overweging 20 Overweging 17

Overweging 21 Overweging 18

Overweging 22 Overweging 19

Overweging 23 Overweging 20
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Overweging 24 Overweging 21

Overweging 25 Overweging 22

Overweging 26 Overweging 24

Overweging 27 Overweging 26

Overweging 28 Overweging 25

Overweging 29 Overweging 27

Overweging 30 Overweging 28

Overweging 31 Overweging 29

_____________
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BIJLAGE II

Artikelen en bijlagen - Correlatietabel

De correlatie tussen de artikelen van het gemeenschappelijk standpunt en de artikelen
van het voorstel van de Commissie is als volgt:

Gemeenschappelijk standpunt Voorstel van de Commissie

Artikel 1 Artikel 1

Artikel 2 Artikel 2

Artikel 3, lid 1 Artikel 3, leden 1 en 2

Artikel 3, lid 2 Artikel 3, lid 5

Artikel 3, lid 3 Artikel 3, lid 8

Artikel 4, lid 1 Artikel 9, lid 1, onder a) en b)

Artikel 4, lid 2 Artikel 3, lid 3

Artikel 4, lid 3 ---

Artikel 4, lid 4 Artikel 3, lid 4

Artikel 4, lid 5 Artikel 3, lid 6

Artikel 4, lid 6 Artikel 3, lid 7

Artikel 5, lid 1 Artikel 4, leden 1 en 2

Artikel 5, lid 2 Artikel 4, lid 3

Artikel 5, lid 3 ---

Artikel 5, lid 4 Artikel 4, lid 4, en artikel 6, lid 1

Artikel 6, lid 1 Artikel 5, leden 1 en 3

Artikel 6, lid 2 ---

Artikel 6, lid 3 Artikel 5, lid 2, en artikel 6, lid 1

Artikel 7, lid 1 ---

Artikel 7, lid 2 Artikel 5, lid 3, en bijlage II, punten
3.2.4 en 3.2.6

Artikel 7, lid 3 Artikel 5, lid 4

Artikel 7, lid 4 Bijlage II, punt 3.2.5
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Artikel 8, lid 1 ---

Artikel 8, lid 2 Artikel 7

Artikel 8, lid 3 Artikel 9, lid 3

Artikel 8, lid 4 Artikel 9, leden 1 en 2

Artikel 8, lid 5 Artikel 6, lid 2

Artikel 9 Artikel 11, leden 1 en 3

Artikel 10 Artikel 12

Artikel 11, lid 1 Artikel 13, lid 1, eerste alinea

Artikel 11, lid 2 Artikel 13, leden 2 en 3

Artikel 11, lid 3 Artikel 13, lid 4

Artikel 11, lid 4 Artikel 13, lid 5

Artikel 12, lid 1 Artikel 14, lid 1

Artikel 12, lid 2 Artikel 14, lid 2

Artikel 12, lid 3 Artikel 14, leden 3 en 4

Artikel 12, lid 4 Artikel 14, leden 5 en 6

Artikel 12, lid 5 ---

Artikel 13, lid 1 Artikel 15, lid 1

Artikel 13, lid 2 Artikel 15, lid 2

Artikel 14, lid 1 Artikel 16

Artikel 14, lid 2 ---

Artikel 15, lid 1 Artikel 17

Artikel 15, lid 2 ---

Artikel 15, lid 3 ---

Artikel 16, lid 1 Artikel 18, lid 1

Artikel 16, lid 2 Artikel 18, lid 2

Artikel 17 Artikel 19, lid 1

Artikel 18, leden 1 en 2 Artikel 20
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Artikel 18, lid 3 ---

Artikel 19 Artikel 21

Artikel 20 Artikel 22

Artikel 21 Artikel 23

Bijlage I ---

Bijlage II Bijlage II

Bijlage III Bijlage I

Bijlage IV Artikel 3, lid 3

Bijlage V Artikel 3, lid 4

Bijlage VI Bijlage III

_____________
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BIJLAGE III

Verklaring van de Commissie inzake het bodembeleid

"De Commissie verklaart nogmaals dat zij bereid is om in de komende thematische strategie
inzake bodembescherming de behoeften en de te bereiken resultaten in verband met
bodembescherming en duurzaam bodemgebruik aan te geven. Ook memoreert zij dat voor
2004 een wetgevingsinitiatief inzake bodemmonitoring op de agenda staat. Dat strekt ertoe
dat een aantal metingen betreffende de vastgestelde bedreigingen op de betrokken gebieden
op geharmoniseerde en samenhangende wijze wordt uitgevoerd."

_____________


