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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over meer voordelen door EU-milieumaatregelen: vertrouwen kweken door de kennis en 
de reactiecapaciteit te verbeteren
(2012/2104(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 11 van het VEU en artikel 5 van het Protocol betreffende de toepassing van de 
beginselen van subsidiariteit en evenredigheid,

– gezien de artikelen 191 en 192 van het VEU,

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over de tenuitvoerlegging van 
de EG-milieuwetgeving (COM(2008)0773),

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de 
evaluatie van het milieubeleid 2008 (COM(2009)0304) en de bijlage daarbij,

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, getiteld "Meer voordelen door 
EU-milieumaatregelen: vertrouwen kweken door de kennis en de reactiecapaciteit te 
verbeteren" (COM(2012)0095),

– gezien zijn resolutie van 20 april 2012 over de herziening van het zesde 
milieuactieprogramma en vaststelling van prioriteiten voor het zevende 
milieuactieprogramma – Een beter milieu voor een beter bestaan1,

– gezien de conclusies van de Raad betreffende het onderwerp over "de verbetering van de 
beleidsinstrumenten op milieugebied" van 20 december 2010,

– gezien de conclusies van het voorzitterschap van de Raad over het zevende 
milieuactieprogramma van 19 april 2012,

– gezien het advies van het Comité van de Regio's over de rol van regionale en lokale 
overheden in het toekomstig milieubeleid2,

– gezien het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over toegang 
tot de rechter inzake milieuaangelegenheden (COM(2003)0624) en het standpunt van het 
Parlement in eerste lezing3,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en 
het advies van de Commissie regionale ontwikkeling (A70000/2012),

                                               
1 P7_TA(2012)0147.
2 CdR 164/2010.
3 T5-0239/2004.
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Algemeen: afwezigheid van acquis communautaire en de tekortkomingen van de huidige 
wetgeving

A. overwegende dat de algemene behoefte aan duidelijkheid en rechtszekerheid aan de basis ligt 
van de communautaire wetgeving;

B. overwegende dat de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid op milieugebied een 
concrete uitvoering van de wetgeving noodzakelijk maken, door middel van nauwere 
institutionele samenwerking;

C. overwegende dat de huidige voorschriften, wegens hun complexiteit en uiteenlopende 
interpretaties, rechtsonzekerheid creëren en een duidelijk obstakel vormen voor de 
ontwikkeling van een acquis communautaire;

D. overwegende dat de bevoegdheid voor de uitvoering van en het toezicht op de Europese 
milieuwetgeving wordt gedeeld door de nationale autoriteiten en de regionale en lokale 
gemeenschappen;

E. overwegende dat de Europese instellingen krachtens artikel 11 van het VEU meer met elkaar 
in dialoog moeten treden en meer overleg moeten voeren; deze bepaling vormt het juridische 
instrument om hun rol in de uitstippeling van het EU-beleid te versterken;

F. overwegende dat het subsidiariteitsbeginsel wordt uitgebreid tot het lokale en regionale 
niveau; overwegende dat artikel 5 van het Protocol betreffende de toepassing van de 
beginselen van subsidiariteit en evenredigheid bepaalt dat ontwerpen van 
wetgevingshandelingen vergezeld moeten gaan van een beoordeling van de financiële 
gevolgen van het ontwerp en van het effect ervan op de door de lidstaten vast te stellen 
regelgeving, inclusief de regionale regelgeving.

Verificatie van de eerbiediging van het beginsel van subsidiariteit

1. verwelkomt de mededeling van de Commissie met de titel "Meer voordelen door EU-
milieumaatregelen: vertrouwen kweken door de kennis en de reactiecapaciteit te verbeteren" 
(COM(2012)0095), ondanks het feit dat er niet specifiek wordt gerefereerd aan de cruciale 
rol die de regionale en lokale gemeenschappen spelen in de uitvoeringsfase van de Europese 
milieuwet;

2. acht het belangrijk dat de regionale en lokale overheden financiële steun en technische 
bijstand krijgen met betrekking tot milieuaangelegenheden;

3. sluit zich aan bij de mening van het Comité van de Regio's, dat ervoor pleit het concept 
multi-level governance ook op milieuproblemen toe te passen;

Vereenvoudiging en reductie van administratieve lasten als stimulans voor een efficiëntere 
uitvoering

4. erkent dat de uitvoering van de milieuwetgeving zowel administratief als financieel een 
aanzienlijke inspanning vergt; maar benadrukt dat een verhoogde financiële steun aan de 
regionale en lokale gemeenschappen de ontwikkeling van stimulerende maatregelen die 
kunnen zorgen voor een efficiëntere uitvoering, een duw in de rug zal geven;
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5. beklemtoont de behoefte aan een versoepeling van de regels inzake verstoring van de markt, 
daar waar ze een belemmerende factor vormen voor investeringen op het gebied van milieu, 
en bijgevolg de uitvoering van de Europese milieuwet verhinderen; gelooft daarom dat 
gerichte maatregelen noodzakelijk zijn voor een directe vermindering van de administratieve 
lasten;

Behoefte aan meer transparantie en openbaarheid van de administratieve 
milieuprocedures

6. merkt op dat de hoekstenen van de regelgeving op het gebied van transparantie en 
openbaarheid in de eerste plaats moeten leiden tot:

- de definitie van het concept "milieu-informatie";

- de specificatie van gevallen van uitsluiting van het recht op toegang tot informatie; en tot 
de concrete administratieve bescherming van dit recht;

- een specifieke aanwijzing van actieve personen die een rechtmatig belang hebben bij de 
toegang tot informatie inzake de staat van het milieu en het landschap;

Garanties voor een eenvoudigere toegang van de burgers tot de rechter inzake 
milieuaangelegenheden

7. betreurt het feit dat de behandeling van het voorstel voor een richtlijn inzake de toegang tot 
van de burgers tot de rechter in milieuaangelegenheden geblokkeerd zit in de fase van de 
eerste lezing; en nodigt de medewetgevers dan ook uit hun standpunten te herbekijken om uit 
deze impasse te geraken;

8. merkt op dat voor een efficiënter beheer van milieuconflicten maatregelen nodig zijn die de 
specificiteit van de verschillende milieuproblemen weerspiegelen; meent dat in dit verband 
de aanname van bindende voorschriften een mogelijke hinderpaal vormt voor investeringen 
op het gebied van milieu, waardoor de concurrentie nog meer verstoord dreigt te geraken 
naar rato van de verschillende systemen die worden toegepast;

9. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, het 
Comité van de Regio's en de parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

De mededeling van de Commissie met de titel "Meer voordelen door EU-milieumaatregelen: 
vertrouwen kweken door de kennis en de reactiecapaciteit te verbeteren" (COM(2012)0095) 
bevat doelstellingen en maatregelen die bedoeld zijn om de lidstaten te helpen bij het realiseren 
van een systematische aanpak voor het vergaren en delen van kennis, onder meer betreffende de 
manieren om een grotere reactiecapaciteit te bevorderen op het gebied van milieuproblemen.

De mededeling stelt de positieve effecten vast van de milieuwetgeving, zij het op een weinig 
doeltreffende en veel te algemene manier.

De correcte uitvoering van de milieuwet kan voordelen met zich meebrengen voor de industrie, 
nieuwe werkgelegenheid creëren, en tegelijkertijd de administratieve lasten sterk verminderen.

Voorstellen van de rapporteur

Dit verslag, met het oog op een verstandige regelgeving, vormt een poging om de inspanningen 
voor een betere uitvoering van de Europese milieuwetgeving te consolideren, op basis van de 
vereenvoudiging van de EU-milieuwetgeving, de vermindering van administratieve lasten en de 
versterking van de Europese en nationale overheidsstructuren.

Het doel is om de weg in te slaan naar een efficiëntere uitvoering van de Europese 
milieuwetgeving dankzij de uitwerking van politieke strategieën die zijn gebaseerd op concrete 
elementen, en dit in samenwerking met de lidstaten en de plaatselijke overheden.

Men moet de uitdaging van het beginsel van subsidiariteit aannemen en de milieuwet beter laten 
aansluiten bij de burgers en de nationale overheden door de directheid en de transparantie van de 
wet te vergroten.

De manieren om een effectievere uitvoering van de milieuwetgeving te garanderen zijn zeer 
uiteenlopend, bijvoorbeeld:
- analyses over de toekomstige gevolgen van de wetgeving die beter beantwoorden aan de 

beginselen van noodzakelijkheid en proportionaliteit;
- een meer samenhangende presentatie van de huidige wetgeving teneinde latere 

herschikkingen te vermijden; er mag geen "dood hout" zijn in de wetgeving: de huidige 
onsamenhangende wetteksten en de verouderde wetten moeten worden afgeschaft om de 
structuur van de milieuwet te vereenvoudigen.

De invoering van nieuwe bindende EU-wetgeving zou leiden tot een verdere destabilisering van 
de huidige nationale regelingen, de samenwerking nog verslechteren met als risico dat er lacunes  
en overlappingen in de wetgeving ontstaan. Het is dus aan de Commissie en de bevoegde 
nationale autoriteiten om het toezicht op de correcte uitvoering van de milieuwetgeving te 
verscherpen door samen te werken. Om deze ambitieuze, maar haalbare, resultaten te bereiken is 
een nieuwe aanpak nodig, die in de eerste plaats de geschiktheid en de efficiëntie met betrekking 
tot de uitvoering van de huidige milieuwetgeving onderzoekt.


