
PR\932755NL.doc PE508.221v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

2012/0297(COD)

11.4.2013

***I
ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling 
van bepaalde openbare en particuliere projecten
(COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD))

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Rapporteur: Andrea Zanoni



PE508.221v01-00 2/48 PR\932755NL.doc

NL

PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging 
van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare 
en particuliere projecten
(COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2012)0628),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 192, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0367/2012),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 13 februari 20131,

– gezien het advies van het Comité van de Regio’s van ...2,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en de adviezen van de Commissie vervoer en toerisme en de Commissie verzoekschriften 
(A7-0000/2013),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

                                               
1 Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
2 Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
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Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) In de praktijk is gebleken dat de 
toepassing van de bepalingen van Richtlijn 
2011/92/EU in bepaalde noodsituaties 
nadelige gevolgen kan hebben en de 
lidstaten derhalve de mogelijkheid dienen 
te krijgen de richtlijn in specifieke gevallen 
niet toe te passen.

(13) In de praktijk is gebleken dat de 
toepassing van de bepalingen van Richtlijn 
2011/92/EU om bepaalde civiele 
noodsituaties op te lossen nadelige 
gevolgen kan hebben en de lidstaten 
derhalve de mogelijkheid dienen te krijgen 
de richtlijn in specifieke gevallen niet toe 
te passen op projecten die uitsluitend 
bedoeld zijn als reactie op die civiele
noodsituaties, om het menselijk leven en 
het milieu te beschermen tegen de 
gevolgen van natuurlijke en door de mens 
veroorzaakte rampen.

Or. it

Motivering

Vermeden moet worden dat ten onrechte gebruik wordt gemaakt van afwijkingen van de 
MEB-richtlijn, wat in het verleden in bepaalde lidstaten vaak gebeurde. De voorgestelde 
formulering heeft tot doel te verduidelijken en te omschrijven in welke noodsituaties de 
lidstaten mogen besluiten om bepaalde projecten die uitsluitend bedoeld zijn als reactie op 
ernstige noodsituaties die verband houden met de civiele bescherming, niet aan een 
milieueffectbeoordeling te onderwerpen.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) In de praktijk is gebleken dat er 
strikte regels moeten worden ingevoerd 
om het belangenconflict dat kan ontstaan 
tussen de opdrachtgever van een project 
dat aan een milieueffectbeoordeling moet 
worden onderworpen en de in artikel 1, 
lid 2, onder f) van Richtlijn 2011/92/EU 
bedoelde bevoegde instanties. Met name 
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moeten de bevoegde instanties zelf niet de 
opdrachtgever zijn, noch moeten zij op 
enigerlei wijze afhankelijk zijn van, 
verbonden zijn met of ondergeschikt zijn 
aan de opdrachtgever. Om diezelfde 
redenen moet worden bepaald dat een 
instantie die als bevoegde instantie in de 
zin van Richtlijn 2011/92/EU is 
aangewezen die rol niet mag vervullen bij 
projecten die aan een 
milieueffectbeoordeling moeten worden 
onderworpen en waarvoor zij zelf de 
opdrachtgever is.

Or. it

Motivering

Uit de ervaringen in sommige lidstaten is gebleken dat er strikte regels moeten worden 
vastgesteld om een einde te maken aan het ernstige fenomeen van belangenconflicten, 
teneinde te waarborgen dat het doel van de milieueffectbeoordelingsprocedure daadwerkelijk 
verwezenlijkt wordt: de bevoegde instanties die belast zijn met de beoordeling mogen in geen 
geval zelf de opdrachtgever zijn of afhankelijk of ondergeschikt zijn aan de opdrachtgever.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Als middel om de kwaliteit van het 
beoordelingsproces te verbeteren en om het 
mogelijk te maken de milieuaspecten vanaf 
een vroeg ontwerpstadium mee te nemen, 
moet het door de opdrachtgever in te 
dienen milieurapport van een project een 
beoordeling bevatten van de voor het 
voorgestelde project relevante redelijke 
alternatieven, waaronder de te verwachten 
ontwikkeling van de bestaande toestand 
van het milieu wanneer het project niet 
wordt uitgevoerd (referentiescenario).

(18) Als middel om de kwaliteit van het 
beoordelingsproces te verbeteren en om het 
mogelijk te maken de milieuaspecten vanaf 
een vroeg ontwerpstadium mee te nemen, 
moet het door de opdrachtgever in te 
dienen milieurapport van een project een 
vergelijkende beoordeling bevatten van de 
voor het voorgestelde project relevante 
redelijke alternatieven, waaronder de te 
verwachten ontwikkeling van de bestaande 
toestand van het milieu wanneer het project 
niet wordt uitgevoerd (referentiescenario), 
zodat de meest duurzame en minst 
milieubelastende optie kan worden 
gekozen.
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Or. it

Motivering

De beoordeling van mogelijke redelijke alternatieven voor het voorgestelde project heeft tot 
doel op basis van vergelijking het meest duurzame en milieuvriendelijke alternatief te kiezen.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Er moeten maatregelen worden 
genomen om te waarborgen dat de 
overeenkomstig bijlage IV bij Richtlijn 
2011/92/EU in de milieurapporten 
opgenomen informatie volledig en van 
voldoende kwaliteit is. Om overlappingen 
tussen beoordelingen te voorkomen, 
dienen de lidstaten er rekening mee te 
houden dat milieubeoordelingen op 
verschillende niveaus of via verschillende 
instrumenten kunnen worden uitgevoerd.

(19) Er moeten maatregelen worden 
genomen om te waarborgen dat de 
overeenkomstig bijlage IV bij Richtlijn 
2011/92/EU in de milieurapporten 
opgenomen informatie volledig en van 
voldoende kwaliteit is.

Or. it

Motivering

Vermeden moet worden dat de opdrachtgever de verplichte opneming van alternatieven voor 
het voorgestelde project in de effectbeoordeling uitsluit op basis van de simpele constatering 
dat de beoordeling van de alternatieven op het niveau van de planning had moeten 
plaatsvinden.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) Gewaarborgd moet worden dat de 
deskundigen die de milieurapporten 
verifiëren dankzij hun kwalificatie en 
ervaring over de nodige technische 
competentie beschikken om de in Richtlijn 
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2011/92/EU omschreven taken op 
wetenschappelijk objectieve wijze en in 
absolute onafhankelijkheid van de 
opdrachtgever en van de bevoegde 
instanties kunnen vervullen.

Or. it

Motivering

De absolute onafhankelijkheid van de deskundigen die door de bevoegde instanties belast 
worden met de verificatie van de gegevens in het milieurapport is essentieel om een MEB van 
goede kwaliteit te waarborgen. Die verificatie moet wetenschappelijk objectief zijn en moet 
zonder enige inmenging of beïnvloeding tot stand komen.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Er moeten gemeenschappelijke 
minimumvereisten worden vastgesteld 
voor de monitoring van de aanzienlijke 
nadelige effecten van de bouw en 
exploitatie van projecten teneinde in alle 
lidstaten een gemeenschappelijke aanpak te 
waarborgen en ervoor te zorgen dat de 
effecten, na de uitvoering van de 
verzachtende en compenserende 
maatregelen, niet groter zijn dan 
aanvankelijk was gepland. Deze 
monitoringverplichtingen mogen niet 
overlappen, noch worden opgelegd 
bovenop andere op grond van de EU-
wetgeving vereiste monitoring.

(21) Er moeten gemeenschappelijke 
minimumvereisten worden vastgesteld 
voor de monitoring van de aanzienlijke 
nadelige effecten van de uitvoering en 
exploitatie van projecten teneinde in alle 
lidstaten een gemeenschappelijke aanpak te 
waarborgen en ervoor te zorgen dat de 
effecten, na de uitvoering van de 
verzachtende en compenserende 
maatregelen, niet groter zijn dan 
aanvankelijk was gepland. Deze 
monitoringverplichtingen mogen niet 
overlappen, noch worden opgelegd 
bovenop andere op grond van de EU-
wetgeving vereiste monitoring. Wanneer 
uit de monitoring blijkt dat er sprake is 
van onvoorziene negatieve effecten, 
moeten deze worden weggewerkt door 
middel van passende corrigerende acties 
in de vorm van verdere verzachtende en 
compenserende maatregelen.

Or. it
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Motivering

De invoering van monitoring in de nieuwe MEB-richtlijn is zeer belangrijk. Om te voorkomen 
dat die controle achteraf louter een formaliteit is moet echter worden bepaald dat de 
opdrachtgever, wanneer verzachtende en compenserende maatregelen niet doeltreffend 
blijken te zijn, andere correctieve acties moet ondernemen om eventuele onvoorziene 
negatieve effecten van het goedgekeurde project weg te werken.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Er moet een tijdschema voor de 
verschillende stappen van de 
milieubeoordeling van projecten worden 
vastgesteld om een efficiëntere 
besluitvorming aan te moedigen en de 
rechtszekerheid te verhogen, rekening 
houdend met de aard, complexiteit, locatie 
en omvang van het voorgestelde project. 
Dat tijdschema mag in geen geval afbreuk 
doen aan het hoge niveau van de normen 
voor milieubescherming, met name de 
normen die uit andere milieuwetgeving van 
de Unie voortvloeien, noch aan werkelijke 
inspraak en toegang tot de rechter.

(22) Er moet een tijdschema voor de 
verschillende stappen van de 
milieubeoordeling van projecten worden 
vastgesteld om een efficiëntere 
besluitvorming aan te moedigen en de 
rechtszekerheid te verhogen, rekening 
houdend met de aard, complexiteit, locatie 
en omvang van het voorgestelde project. 
Dat tijdschema mag in geen geval afbreuk 
doen aan het hoge niveau van de normen 
voor milieubescherming, met name de 
normen die uit andere milieuwetgeving van 
de Unie voortvloeien, noch aan werkelijke 
inspraak en toegang tot de rechter, en 
eventuele afwijkingen mogen alleen in 
uitzonderlijke gevallen worden 
toegestaan.

Or. it

Motivering

Het is belangrijk een strikt tijdschema vast te stellen om voor rechtszekerheid te zorgen voor 
alle partijen die betrokken zijn bij de milieueffectbeoordeling. Daarom moet bepaald worden 
dat eventuele afwijkingen van het vastgestelde tijdschema alleen uitzonderlijkerwijze mogen 
worden toegestaan.
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Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) De in bijlage I bij richtlijn 
2011/92/EU vastgestelde 
productiedrempels voor aardolie en gas 
houden geen rekening met de specifieke 
kenmerken van de dagelijkse 
productieniveaus van onconventionele 
koolwaterstoffen, die vaak schommelen en 
lager zijn. Daarom worden projecten in 
verband met dergelijke koolwaterstoffen 
niet aan een milieueffectbeoordeling 
onderworpen, ondanks het feit dat zij 
gevolgen hebben voor het milieu. Zoals 
het Europees Parlement in zijn resolutie 
van 21 november 2012 over de gevolgen 
voor het milieu van de winning van 
schaliegas en schalieolie 
(P7_TA(2012)0443) heeft gevraagd, 
moeten onconventionele koolwaterstoffen 
(schaliegas en schalieolie, uit 
laagpermeabel gesteente gewonnen gas 
(tight gas), kolenlaagmethangas (coal bed 
methane)), gedefinieerd aan de hand van 
hun geologische kenmerken, op basis van 
het voorzorgsbeginsel worden opgenomen 
in bijlage I bij Richtlijn 2011/92/EU, 
ongeacht de gewonnen hoeveelheid, zodat 
de projecten die betrekking hebben op 
dergelijke koolwaterstoffen stelselmatig 
aan milieueffectbeoordeling worden 
onderworpen.

Or. it

Motivering

De huidige richtlijn houdt geen rekening met de dagelijkse productieniveaus van 
onconventionele koolwaterstoffen, waardoor voor de desbetreffende projecten ondanks hun 
milieugevolgen geen verplichte milieueffectbeoordelingen geldt. Voorgesteld wordt om, zoals 
het Europees Parlement in zijn resolutie van 21 november 2012 heeft gevraagd,
onconventionele koolwaterstoffen (schaliegas en schalieolie en uit laagpermeabel gesteente 
gewonnen gas (tight gas) in punt 1, kolenlaagmethangas (coal bed methane) in punt 2), op 
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basis van het voorzorgsbeginsel op te nemen in bijlage I, zodat de desbetreffende projecten 
stelselmatig aan milieueffectbeoordeling worden onderworpen.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De nieuwe bepalingen dienen 
eveneens van toepassing te zijn op 
projecten waarvoor vóór het verstrijken 
van de omzettingstermijn van deze richtlijn 
een vergunning is aangevraagd, maar 
waarvan de milieueffectbeoordeling niet 
vóór die datum is afgesloten.

(24) De nieuwe bepalingen dienen 
eveneens van toepassing te zijn op 
projecten waarvoor vóór het verstrijken 
van de omzettingstermijn van deze richtlijn 
een vergunning is aangevraagd, maar 
waarvan het milieurapport niet vóór die 
datum is ingediend.

Or. it

Motivering

Omwille van de rechtszekerheid en om excessieve lasten voor de marktdeelnemers te 
vermijden moet, wanneer een milieueffectbeoordeling al in een vergevorderd stadium is, 
d.w.z. wanneer het milieurapport al is ingediend, de beoordeling overeenkomstig de 
momenteel geldende regels kunnen worden afgerond, zonder dat opnieuw moet worden 
begonnen volgens de nieuwe regels.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Teneinde de selectiecriteria en de in 
het milieurapport mee te delen informatie 
in overeenstemming te brengen met de 
jongste technologische ontwikkelingen en 
relevante praktijken, dient de bevoegdheid 
om wetgevingshandelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie aan de Commissie te 
worden gedelegeerd voor wijzigingen van 
de bijlagen II.A, III en IV van Richtlijn 
2011/92/EU. Het is van bijzonder belang 

(26) Teneinde de selectiecriteria en de in 
het milieurapport mee te delen informatie 
in overeenstemming te brengen met de 
jongste technologische ontwikkelingen en 
relevante praktijken, dient de bevoegdheid 
om wetgevingshandelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie aan de Commissie te 
worden gedelegeerd voor wijzigingen van 
de bijlagen II.A, III en IV van Richtlijn 
2011/92/EU. Het is van bijzonder belang 
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dat de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadpleging 
overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau.

dat de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadpleging 
overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau. De Commissie moet er 
bij de voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen voor zorgen dat 
de desbetreffende documenten tijdig en op 
gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. it

(Zie amendement op overweging 27)

Motivering

Technisch amendement om de formulering aan te passen aan de meest recente praktijk.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) De Commissie moet er bij de 
voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen voor zorgen dat 
de desbetreffende documenten tijdig en op 
gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Schrappen

Or. it

(Zie amendement op overweging 26)

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 1 – lid 2 – letter g
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) "milieueffectbeoordeling": het proces 
vanaf de opstelling van een milieurapport, 
de organisatie van raadplegingen (onder 
meer van het betrokken publiek en de 
milieu-instanties), de beoordeling door de 
bevoegde autoriteit, rekening houdend met 
het milieurapport en de resultaten van de 
raadpleging in het kader van de 
vergunningsprocedure, tot en met de 
verstrekking van informatie over het 
besluit overeenkomstig de artikelen 5 tot 
en met 10."

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. it

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie).

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter b bis (nieuw)
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 1 – lid 2 – letter g (bis)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) in lid 2 wordt de volgende definitie 
toegevoegd:
"g bis) "biodiversiteit": de 
verscheidenheid van levende organismen 
van allerlei herkomst, met inbegrip van, 
onder andere, alle soorten flora en fauna 
en hun habitat, terrestrische, mariene en 
andere aquatische ecosystemen en de 
ecologische complexen waarvan zij deel 
uitmaken, met inbegrip van de 
verscheidenheid binnen soorten, tussen 
soorten en tussen ecosystemen;"

Or. it
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Motivering

Het is volledig terecht dat aanzienlijke rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen van een 
gegeven project voor de biodiversiteit moeten worden beoordeeld. Omwille van de 
rechtszekerheid wordt daarom voorgesteld de definitie van biodiversiteit te preciseren op 
basis van artikel 2 van het VN-Biodiversiteitsverdrag.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter c
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien hun nationale wetgeving in die 
mogelijkheid voorziet, kunnen de lidstaten 
per geval besluiten deze richtlijn niet toe te 
passen voor projecten die uitsluitend 
bestemd zijn voor nationale defensie of om 
het hoofd te bieden aan civiele 
noodsituaties, indien zij oordelen dat 
toepassing in die gevallen nadelige 
gevolgen zou hebben voor deze 
doeleinden.

3. Indien hun nationale wetgeving in die 
mogelijkheid voorziet, kunnen de lidstaten 
per geval besluiten deze richtlijn niet toe te 
passen voor projecten die uitsluitend 
bestemd zijn voor nationale defensie of om 
het hoofd te bieden aan civiele 
noodsituaties, teneinde het menselijk leven 
en het milieu te beschermen tegen de 
gevolgen van natuurlijke of door de mens 
veroorzaakte rampen, indien zij oordelen 
dat toepassing in die gevallen nadelige 
gevolgen zou hebben voor deze 
doeleinden.

Or. it

Motivering

Vermeden moet worden dat ten onrechte gebruik wordt gemaakt van afwijkingen van de 
MEB-richtlijn, wat in het verleden in bepaalde lidstaten vaak gebeurde. De voorgestelde 
formulering heeft tot doel te verduidelijken en te omschrijven in welke noodsituaties de 
lidstaten mogen besluiten om bepaalde projecten die uitsluitend bedoeld zijn als reactie op 
ernstige noodsituaties die verband houden met de civiele bescherming, niet aan een 
milieueffectbeoordeling te onderwerpen. (Laatste zin niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)
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Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter c
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 1 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Deze richtlijn is niet van toepassing op 
projecten die in detail worden aangenomen 
via een specifieke nationale wet indien de 
doelstellingen van de deze richtlijn, met 
inbegrip van de informatieverstrekking, via 
het wetgevingsproces worden bereikt. Om 
de twee jaar na de in artikel 2, lid 1, van 
Richtlijn XXX [Nummer van deze richtlijn 
in te vullen door het Bureau voor 
publicaties] genoemde datum stellen de 
lidstaten de Commissie in kennis van de 
gevallen waarin zij deze bepaling hebben 
toegepast.

4. Deze richtlijn is niet van toepassing op 
projecten die in detail worden aangenomen 
via een specifieke nationale wet indien de 
doelstellingen van de deze richtlijn, met 
inbegrip van de doelstellingen inzake 
informatieverstrekking, inspraak bij 
besluitvorming en toegang tot de rechter, 
via het wetgevingsproces worden bereikt. 
Om de twee jaar na de in artikel 2, lid 1, 
van Richtlijn XXX [Nummer van deze 
richtlijn in te vullen door het Bureau voor 
publicaties] genoemde datum stellen de 
lidstaten de Commissie in kennis van alle
gevallen waarin zij deze bepaling hebben 
toegepast."

Or. it

Motivering

Overeenkomstig het Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij 
besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden moeten inspraak en 
toegang tot de rechter worden opgenomen bij de noodzakelijke voorwaarden om projecten die 
in detail via een specifieke nationale wet worden aangenomen projecten te kunnen vrijstellen 
van de milieueffectbeoordeling in de zin van de MEB-richtlijn.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter c bis (nieuw)
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 1 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) het volgende lid 4 bis wordt 
ingevoegd:
"4 bis. De lidstaten wijzen de bevoegde 
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instantie(s) op een zodanige wijze aan dat 
hun volledige onafhankelijkheid bij de 
uitvoering van de taken waarmee zij 
krachtens deze richtlijn wordt/worden 
belast, gewaarborgd is. In het bijzonder 
wordt/worden de bevoegde instantie(s) op 
zodanige wijze aangewezen dat deze 
instantie(s) of haar/hun componenten op 
generlei wijze afhankelijk zijn van, 
verbonden zijn met of ondergeschikt zijn 
aan de opdrachtgever. Een bevoegde 
instantie kan de bij deze richtlijn 
voorgeschreven taken niet vervullen voor 
een project waarvoor zij zelf 
opdrachtgever is."

Or. it

Motivering

Uit de ervaringen in sommige lidstaten is gebleken dat er strikte regels moeten worden 
vastgesteld om een einde te maken aan het ernstige fenomeen van belangenconflicten, 
teneinde te waarborgen dat het doel van de procedure in verband met de 
milieueffectbeoordeling daadwerkelijk verwezenlijkt wordt: de bevoegde instanties die belast 
zijn met de beoordeling mogen in geen geval zelf de opdrachtgever zijn of afhankelijk of 
ondergeschikt zijn aan de opdrachtgever.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 2 – punt 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de gecoördineerde procedure 
coördineert de bevoegde autoriteit de 
verschillende op grond van de toepasselijke 
wetgeving van de Unie vereiste en door 
verschillende autoriteiten uitgevoerde 
afzonderlijke beoordelingen zonder 
afbreuk te doen aan eventuele 
andersluidende bepalingen in andere 
toepasselijke wetgeving van de Unie.

(Niet van toepassing op de NL versie)

Or. it
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Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 2 – lid 3 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie werkt samen met de 
lidstaten en verleent hun de nodige 
assistentie bij het opzetten en toepassen 
van de in dit artikel bedoelde 
gecoördineerde of gezamenlijke 
procedures.

Or. it

Motivering

De Commissie moet alle nodige assistentie verlenen om een doeltreffende organisatie van de 
gecoördineerde en gezamenlijke procedures door de lidstaten te waarborgen.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis) artikel 2, lid 4, wordt vervangen 
door:
"4. Onverminderd de bepalingen van 
artikel 7, kunnen de lidstaten in 
uitzonderlijke gevallen voor een 
welbepaald project gehele of 
gedeeltelijke vrijstelling verlenen van de 
bepalingen van deze richtlijn.
In dit geval:
-a) raadplegen de lidstaten het betrokken 
publiek;
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a) gaan zij na of er geen andere vorm 
van beoordeling geschikt is;
b) stellen zij de gegevens die zijn 
verzameld door andere vormen van 
beoordeling zoals bedoeld onder a), 
alsmede de gegevens over en de redenen 
van de vrijstelling ter beschikking van 
het betrokken publiek;
c) stellen zij de Commissie, voordat de 
vergunning wordt verleend, op de 
hoogte van de redenen waarom de 
vrijstelling is verleend en verschaffen zij 
haar alle informatie die zij waar dat van 
toepassing is ter beschikking van hun 
eigen onderdanen stellen.
De Commissie zendt de ontvangen 
documenten onmiddellijk door aan de 
andere lidstaten.
De Commissie brengt elk jaar bij het 
Europees Parlement en de Raad verslag 
uit over de toepassing van dit lid."

Or. it

Motivering

Dit amendement zorgt ervoor dat, overeenkomstig het Verdrag van Aarhus, inspraak van het 
betrokken publiek de eerste voorwaarde is waaraan de lidstaten zich moeten houden wanneer 
zij besluiten een welbepaald project geheel of gedeeltelijk vrij te stellen van het bepaalde in 
deze richtlijn.

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de milieueffectbeoordeling worden de 
directe en indirecte aanzienlijke effecten 
van een project overeenkomstig de 
artikelen 4 tot en met 11 per geval op 
passende wijze geïdentificeerd, beschreven 

Bij de milieueffectbeoordeling worden de 
directe en indirecte aanzienlijke effecten 
van een project in zijn geheel 
overeenkomstig de artikelen 4 tot en met 
11 per geval op passende wijze 
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en beoordeeld op de volgende factoren: geïdentificeerd, in detail beschreven en 
beoordeeld op de volgende factoren: 

Or. it

Motivering

De expliciete bepaling dat een project en de gevolgen ervan in hun geheel en in detail moeten 
worden beschreven wordt op verschillende plaatsen in de tekst ingevoegd ter voorkoming van 
een van de trucs waarvan opdrachtgevers zich het vaakst bedienen om de correcte 
milieueffectbeoordeling te omzeilen: het opsplitsen van de werken in kavels om de 
geconstateerde milieueffecten te bagatelliseren of te verminderen.

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) grond, bodem, water, lucht en 
klimaatverandering;

b) grond, bodem, ondergond, water, lucht 
en klimaatverandering;

Or. it

Motivering

De praktijk heeft uitgewezen dat het, om diepgelegen grondwater doeltreffend te beschermen 
tegen eventuele contaminatie, niet voldoende is te bepalen dat bij de milieueffectbeoordeling 
de significante effecten van een project voor bodem en water moeten worden geïdentificeerd.
Daarom wordt voorgesteld om in de tekst ook expliciet de ondergrond te noemen als 
milieufactor die bij de beoordeling in aanmerking moet worden genomen.

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 4 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De bevoegde autoriteit neemt haar 
besluit overeenkomstig lid 2 op basis van 
de door de opdrachtgever verstrekte 

5. De bevoegde instantie neemt haar 
besluit overeenkomstig lid 2 op basis van 
de door de opdrachtgever verstrekte 
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informatie en, in voorkomend geval,
rekening houdend met de resultaten van 
studies, voorafgaande controles of op 
grond van andere wetgeving van de Unie 
uitgevoerde beoordelingen van de effecten 
op het milieu. Het overeenkomstig lid 2 
genomen besluit:

informatie, rekening houdend met 
eventuele opmerkingen van het betrokken 
publiek en de betrokken plaatselijke 
instanties en, in voorkomend geval, met de 
resultaten van studies, voorafgaande 
controles of op grond van andere 
wetgeving van de Unie uitgevoerde 
beoordelingen van de effecten op het 
milieu. Het overeenkomstig lid 2 genomen 
besluit:

Or. it

Motivering

Overeenkomstig het Verdrag van Aarhus moet de bevoegde instantie zorgen voor een 
transparante besluitvorming. Daarom moeten het betrokken publiek en de betrokken 
plaatselijke instanties van meet af aan betrokken worden bij de inleidende fase, d.w.z. de 
screeningprocedure.

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 4 – lid 5 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) wordt openbaar gemaakt. (Niet van toepassing op de NL versie)

Or. it

Motivering

(Niet van toepassing op de NL versie).

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 4 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De bevoegde autoriteit neemt haar 6. De bevoegde instantie neemt haar 
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besluit overeenkomstig lid 2 binnen drie 
maanden na de aanvraag van een 
vergunning door de opdrachtgever op 
voorwaarde dat de opdrachtgever alle 
vereiste informatie heeft ingediend. 
Afhankelijk van de aard, de complexiteit, 
de locatie en de omvang van het 
voorgestelde project, kan de bevoegde 
autoriteit die termijn met drie maanden 
verlengen; in dat geval deelt zij de 
opdrachtgever mee welke redenen aan de 
basis liggen van de termijnverlenging en 
op welke datum een besluit wordt 
verwacht.

besluit overeenkomstig lid 2 binnen drie 
maanden na de aanvraag van een 
vergunning door de opdrachtgever op 
voorwaarde dat de opdrachtgever alle 
vereiste informatie heeft ingediend. 
Afhankelijk van de aard, de complexiteit, 
de locatie en de omvang van het 
voorgestelde project in zijn geheel, kan de 
bevoegde instantie die termijn 
uitzonderlijkerwijze met drie maanden 
verlengen; in dat geval deelt zij de 
opdrachtgever schriftelijk mee welke 
redenen aan de basis liggen van de 
termijnverlenging en op welke datum een 
besluit wordt verwacht, en maakt zij de in 
artikel 6, lid 2, bedoelde informatie 
openbaar.

Or. it

Motivering

De rechtszekerheid van de termijnen moet worden gegarandeerd: een besluit om de termijnen 
met drie maanden te verlengen moet dus alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk zijn en 
moet officieel en schriftelijk worden meegedeeld, zodat wordt gezorgd voor de bij het Verdrag 
van Aarhus voorgeschreven transparantie.

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – punt 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een milieueffectbeoordeling 
overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 
10 moet worden uitgevoerd, dient de 
opdrachtgever een milieurapport op te 
stellen. Het milieurapport is gebaseerd op 
het overeenkomstig lid 2 van dit artikel 
genomen besluit en bevat de informatie die 
redelijkerwijs mag worden vereist om een 
gefundeerde beslissing over de 
milieueffecten van het voorgestelde project 
te kunnen nemen, rekening houdend met de 

1. Wanneer een milieueffectbeoordeling 
overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 
10 moet worden uitgevoerd, dient de 
opdrachtgever een milieurapport op te 
stellen. Het milieurapport is gebaseerd op 
het overeenkomstig lid 2 van dit artikel 
genomen besluit en bevat de informatie die 
redelijkerwijs mag worden vereist om een 
gefundeerde beslissing over de 
milieueffecten van het voorgestelde project 
te kunnen nemen, rekening houdend met de 
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bestaande kennis en 
beoordelingsmethodes, de kenmerken, 
technische capaciteit en locatie van het 
project, de aard van de potentiële effecten,
alternatieven voor het voorgestelde project 
en de mate waarin bepaalde aspecten 
(waaronder de beoordeling van de 
alternatieven) beter op andere niveaus 
kunnen worden beoordeeld, waaronder 
het planningsniveau, of op basis van 
andere beoordelingsvereisten. De 
gedetailleerde lijst van de in het 
milieurapport mee te delen informatie is 
vastgesteld in bijlage IV.

bestaande kennis en 
beoordelingsmethodes, de kenmerken, 
technische capaciteit en locatie van het 
project, de aard van de potentiële effecten 
en alternatieven voor het voorgestelde 
project. De gedetailleerde lijst van de in het 
milieurapport mee te delen informatie is 
vastgesteld in bijlage IV.

Or. it

Motivering

De tekst waarvan schrapping wordt voorgesteld zou ertoe kunnen leiden dat de 
opdrachtgever de verplichte opneming van alternatieven voor het voorgestelde project in de 
effectbeoordeling uitsluit op basis van de simpele constatering dat de beoordeling van de 
alternatieven op het niveau van de planning had moeten plaatsvinden. Dat zou een ernstig 
risico van omzeiling van voorschriften in deze uiterst belangrijke fase van de procedure 
kunnen opleveren, zoals de Commissie zelf erkent in haar verslag over de toepassing en 
doeltreffendheid van de MEB-richtlijn van 23.7.2009 (COM(2009)378, afdeling 3.2.2).

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die alternatieven, alsmede de beoordeling 
van de gevolgen van het niet uitvoeren 
van het project (basisscenario), maken het 
mogelijk een vergelijkende beoordeling te 
maken van de voorgestelde oplossingen en 
zo het meest duurzame en minst 
milieubelastende alternatief te kiezen.

Or. it
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Motivering

In het corpus moet worden vermeld dat de beoordeling van de mogelijke redelijke 
alternatieven voor het project tot doel heeft op basis van een vergelijking het meest duurzame 
en milieuvriendelijke alternatief te kiezen (zoals correct is vermeld in punt 2 van bijlage IV). 
De voorgestelde formulering maakt duidelijk dat bij de beoordeling van die alternatieven ook 
het "basisscenario" of de nuloptie - d.w.z. het niet uitvoeren van het project - in aanmerking 
moet worden genomen.

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na raadpleging van de opdrachtgever en 
de in artikel 6, lid 1, bedoelde autoriteiten, 
bepaalt de bevoegde autoriteit de 
reikwijdte en het detailleringsniveau van de 
door de opdrachtgever in het milieurapport 
mee te delen informatie overeenkomstig lid 
1 van dit artikel. De autoriteit bepaalt met 
name:

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. it

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie).

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – punt 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteit kan zich laten 
bijstaan door erkende en technisch 
bekwame deskundigen als bedoeld in lid 3 
van dit artikel. De opdrachtgever mag 
daarna slechts om aanvullende informatie 

De bevoegde instantie kan zich laten 
bijstaan door technisch bekwame 
deskundigen als bedoeld in lid 3 van dit 
artikel. De opdrachtgever mag daarna 
slechts om aanvullende informatie worden 
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worden verzocht wanneer dit 
gerechtvaardigd is door nieuwe 
omstandigheden en wanneer dit door de 
bevoegde autoriteit naar behoren wordt 
gemotiveerd.

verzocht wanneer dit gerechtvaardigd is 
door nieuwe omstandigheden en wanneer 
dit door de bevoegde instantie naar 
behoren wordt gemotiveerd.

Or. it

Motivering

De verplichte invoering van een stelsel voor de erkenning van technisch bekwame 
deskundigen zou grote toepassingsmoeilijkheden opleveren voor de lidstaten en de 
marktdeelnemers, die vaak al over goede interne deskundigheid beschikken.

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de opdrachtgever te waarborgen dat het 
milieurapport wordt opgesteld door een 
erkende en technisch bekwame 
deskundige; of

a) de opdrachtgever te waarborgen dat het 
milieurapport wordt opgesteld door een 
technisch bekwame deskundige; of

Or. it

Motivering

Om te garanderen dat het milieurapport ook van goede kwaliteit is als het systeem van 
erkenning wordt afgeschaft, moet het rapport worden opgesteld én geverifieerd door 
technisch bekwame deskundigen.

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de bevoegde autoriteit te waarborgen 
dat het milieurapport wordt gecontroleerd 

b) de bevoegde instantie te waarborgen dat 
het milieurapport wordt gecontroleerd door 
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door erkende en technisch bekwame 
deskundigen en/of comités van nationale 
deskundigen.

technisch bekwame deskundigen en/of 
comités van nationale deskundigen.

Or. it

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – punt 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De opdrachtgever mag voor de opstelling 
van het milieurapport geen beroep doen op 
erkende en technisch bekwame 
deskundigen die de bevoegde autoriteit
bijstand hebben verleend bij de 
voorbereiding van het in artikel 5, lid 2, 
bedoelde besluit.

De opdrachtgever mag voor de opstelling 
van het milieurapport geen beroep doen op 
technisch bekwame deskundigen die de 
bevoegde instantie bijstand hebben 
verleend bij de voorbereiding van het in 
artikel 5, lid 2, bedoelde besluit.

Or. it

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – punt 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De gedetailleerde regelingen voor de 
inschakeling en selectie van erkende en
technisch bekwame deskundigen 
(bijvoorbeeld vereiste kwalificaties, 
evaluatieopdracht, certificering en 
intrekking van de vergunning) worden 
bepaald door de lidstaten."

De gedetailleerde regelingen voor de 
inschakeling en selectie van technisch 
bekwame deskundigen (bijvoorbeeld 
vereiste kwalificaties en ervaring en 
evaluatieopdracht) worden bepaald door de 
lidstaten. De technisch bekwame 
deskundigen en de comités van nationale 
deskundigen moeten in elk geval passende 
waarborgen bieden voor bekwaamheid en 
onpartijdigheid bij het verifiëren van de 
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milieurapporten of andere milieu-
informatie overeenkomstig deze richtlijn, 
en moeten zorgen voor een 
wetenschappelijk objectieve en 
onafhankelijke beoordeling, zonder enige 
inmenging of beïnvloeding van de zijde 
van de bevoegde instantie, de 
opdrachtgever of de nationale instanties.

Or. it

Motivering

De absolute onafhankelijkheid van de deskundigen die door de bevoegde instanties belast 
worden met de verificatie van de gegevens in het milieurapport is essentieel om een MEB van 
goede kwaliteit te waarborgen. Die verificatie moet wetenschappelijk objectief zijn en moet 
zonder enige inmenging of beïnvloeding tot stand komen.

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6 – letter -a (nieuw)
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 6 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) in lid 2, wordt de inleidende formule 
vervangen door:
"2. Het publiek wordt door openbare 
kennisgevingen en op een andere 
passende wijze, bijvoorbeeld met 
elektronische middelen, indien 
beschikbaar, in een vroeg stadium van 
de in artikel 2, lid 2, bedoelde 
milieubesluitvormingsprocedures en 
uiterlijk zodra redelijkerwijs informatie 
kan worden verstrekt in kennis gesteld 
van het volgende:"

Or. it

Motivering

Het voorgestelde amendement vervangt "of" door "en" opdat de informatieverstrekking aan 
het publiek het publiek plaatsvindt zowel door openbare kennisgevingen als via elektronische 
communicatiemiddelen, waartoe een groot publiek maar niet noodzakelijkerwijs alle 
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potentieel geïnteresseerden toegang hebben.

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6 – letter -a bis (nieuw)
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 6 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a bis) lid 2, onder f), wordt vervangen 
door:
"f) tijd, plaats en wijze van verstrekking 
van de relevante informatie, waarbij 
gewaarborgd wordt dat het betrokken 
publiek niet alleen ten kantore van de 
bevoegde instantie, maar ook op plaatsen 
in de nabijheid van het gebied waar het 
project wordt uitgevoerd, informatie kan 
verkrijgen;

Or. it

Motivering

De toevoeging van die laatste zinsnede is nodig om ervoor te zorgen dat het betrokken publiek 
daadwerkelijk, en niet alleen theoretisch, toegang heeft tot de milieu-informatie. 
Overeenkomstig de wens die de Commissie in haar verslag over de toepassing en 
doeltreffendheid van de MEB-richtlijn van 23.7.2009 (COM(2009)378, afdeling 3.3) heeft 
geuit, moet dit amendement een hinderpaal wegnemen die de daadwerkelijke inspraak van het 
publiek vaak in de weg staat.

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De resultaten van de raadplegingen en 
de krachtens de artikelen 5, 6 en 7 
ingewonnen informatie worden in het 
kader van de vergunningsprocedure in 

1. De resultaten van de raadplegingen en 
de krachtens de artikelen 5, 6 en 7 
ingewonnen informatie worden in het 
kader van de vergunningsprocedure in 
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aanmerking genomen. Daartoe wordt in het 
besluit om een vergunning te verlenen de 
volgende informatie opgenomen:

aanmerking genomen en in detail 
beoordeeld. Daartoe wordt in het besluit 
om een vergunning te verlenen de 
volgende informatie opgenomen:

Or. it

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een samenvatting van de 
overeenkomstig de artikelen 6 en 7 
ontvangen opmerkingen;

c) een samenvatting van de 
overeenkomstig de artikelen 6 en 7 
ontvangen opmerkingen en meningen;

Or. it

Motivering

Met de voorgestelde formulering wordt de inspraak van het publiek beter gedefinieerd.

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – punt 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien uit de raadplegingen en de 
overeenkomstig de artikelen 5, 6 en 7 
verzamelde informatie blijkt dat een 
project aanzienlijke nadelige gevolgen 
voor het milieu zal hebben, dient de 
bevoegde autoriteit zo snel mogelijk en in 
nauwe samenwerking met de 
opdrachtgever en de in artikel 6, lid 1, 
bedoelde autoriteiten na te gaan of het in 
artikel 5, lid 1, bedoelde milieurapport 

2. Indien uit de raadplegingen en de 
overeenkomstig de artikelen 5, 6 en 7 
verzamelde informatie blijkt dat een 
project aanzienlijke nadelige gevolgen 
voor het milieu zal hebben, dient de 
bevoegde instantie zo snel mogelijk en in 
nauwe samenwerking met de 
opdrachtgever en de in artikel 6, lid 1, 
bedoelde autoriteiten na te gaan of de 
vergunning voor het project moet worden 
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moet worden herzien en of het project moet 
worden aangepast om deze nadelige 
effecten te vermijden of te beperken en of 
er behoefte is aan extra verzachtende en 
compenserende maatregelen.

geweigerd dan wel of het in artikel 5, lid 1, 
bedoelde milieurapport moet worden 
herzien en of het project moet worden 
aangepast om deze nadelige effecten te 
vermijden of te beperken en of er behoefte 
is aan extra verzachtende en 
compenserende maatregelen.

Or. it

Motivering

Met dit amendement wordt specifiek bepaald dat de bevoegde instantie kan weigeren om een 
vergunning te verlenen voor een project wanneer uit de beoordelingsprocedure is gebleken 
dat het aanmerkelijke negatieve milieugevolgen zal hebben. De huidige formulering zou wel 
eens tot interpretaties kunnen leiden die de rol van de MEB, te weten het waarborgen van de 
ecologische duurzaamheid van projecten waarvoor een vergunning wordt verleend, zouden 
kunnen afzwakken.

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de eventuele herziening van het 
milieurapport wordt de in artikel 6, lid 2, 
bedoelde informatieverstrekking aan het 
publiek toch gewaarborgd.

Or. it

Motivering

Het milieurapport vormt de grondslag voor het definitieve besluit van de bevoegde instantie 
over het al dan niet verlenen van een vergunning. Overeenkomstig het Verdrag van Aarhus 
moet het publiek geïnformeerd worden over een eventuele herziening van dat verslag.



PR\932755NL.doc 31/48 PE508.221v01-00

NL

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – punt 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de bevoegde autoriteit besluit een 
vergunning te verlenen, neemt zij in die 
vergunning maatregelen op om de 
aanzienlijke nadelige gevolgen voor het 
milieu te monitoren teneinde de uitvoering 
van het project en de verwachte 
doelmatigheid van de verzachtende en 
compenserende maatregelen te beoordelen 
en na te gaan of er geen onvoorzienbare 
nadelige effecten optreden.

Indien de bevoegde instantie besluit een 
vergunning te verlenen, neemt zij in die 
vergunning maatregelen op om de 
aanzienlijke nadelige gevolgen voor het 
milieu gedurende de uitvoering en het 
beheer van het project te monitoren 
teneinde de uitvoering van het project en 
de verwachte doelmatigheid van de 
verzachtende en compenserende 
maatregelen te beoordelen en na te gaan of 
er geen onvoorzienbare nadelige effecten 
optreden.

Or. it

Motivering

Indien de bevoegde instantie besluit een vergunning te verlenen voor projecten die 
aanzienlijke negatieve milieugevolgen hebben, moet de monitoring daarvan alle projectfasen 
beslaan, met inbegrip van de uitvoering en het beheer van het project.

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – punt 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het soort parameters dat wordt gemonitord 
en de monitoringtermijn moeten evenredig 
zijn met de aard, de locatie en de omvang 
van het voorgestelde project en met het 
belang van de milieueffecten ervan.

Het soort parameters dat wordt gemonitord 
en de monitoringtermijn moeten evenredig 
zijn met de aard, de locatie en de omvang 
van het voorgestelde project en met het 
belang van de milieueffecten ervan. De 
resultaten van die monitoring worden aan 
de bevoegde instantie meegedeeld en 
bekendgemaakt aan het publiek.
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Or. it

Motivering

Het betrokken publiek moet ook geïnformeerd worden over het resultaat van de monitoring 
die moet plaatsvinden wanneer de bevoegde instantie besluit een vergunning te verlenen voor 
projecten die negatieve gevolgen hebben voor het milieu.

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 2 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer uit de monitoring blijkt dat er 
sprake is van onvoorziene negatieve 
effecten, is de opdrachtgever verplicht 
deze weg te werken door middel van 
verdere verzachtende en compenserende 
maatregelen. De door de opdrachtgever 
voorgestelde corrigerende maatregelen 
worden aan openbaar gemaakt en 
goedgekeurd door de bevoegde instantie, 
die toeziet op de naleving ervan.

Or. it

Motivering

De invoering van monitoring in de nieuwe MEB-richtlijn is zeer belangrijk. Om te voorkomen 
dat die controle achteraf louter een formaliteit is, moet daarenboven worden bepaald dat de 
opdrachtgever, wanneer verzachtende en compenserende maatregelen niet doeltreffend 
blijken te zijn, andere correctieve acties moet ondernemen om eventuele onvoorziene 
negatieve effecten van het goedgekeurde project weg te werken. 

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – punt 3 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Afhankelijk van de aard, de complexiteit, 
de locatie en de omvang van het 
voorgestelde project, kan de bevoegde 
autoriteit die termijn met drie maanden 
verlengen; in dat geval deelt zij de 
opdrachtgever mee welke redenen aan de 
basis liggen van de termijnverlenging en 
op welke datum een besluit wordt 
verwacht.

Afhankelijk van de aard, de complexiteit, 
de locatie en de omvang van het 
voorgestelde project, kan de bevoegde 
instantie die termijn uitzonderlijkerwijze 
met drie maanden verlengen; in dat geval 
deelt zij de opdrachtgever schriftelijk mee 
welke redenen aan de basis liggen van de 
termijnverlenging en op welke datum een 
besluit wordt verwacht.

Or. it

Motivering

Duidelijke bepaling van de termijnen is belangrijk om voor rechtszekerheid te zorgen voor 
alle partijen die betrokken zijn bij de procedure. Het is dus van belang te specificeren dat 
eventuele afwijkingen van de termijn van drie maanden alleen kunnen worden toegestaan in 
uitzonderlijke gevallen wanneer de aard, de complexiteit, de locatie en de omvang van het 
project dat rechtvaardigen, en dat de redenen die aan de basis liggen van de 
termijnverlenging op officiële en transparante wijze moeten worden meegedeeld.

Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Indien een project vijf jaar na de 
milieueffectbeoordeling niet uitgevoerd is, 
moeten de gegevens in die 
milieueffectbeoordeling worden 
geactualiseerd.

Or. it

Motivering

De kwaliteit van de MEB staat of valt met de betrouwbaarheid van de gegevens die in de loop 
van de procedure zijn verzameld. Overeenkomstig de wens die de Commissie in haar verslag 
over de toepassing en doeltreffendheid van de MEB-richtlijn van 23.7.2009 (COM(2009)378, 
afdeling 3.2.2.) heeft geuit, wordt met dit nieuwe lid een maximale geldigheidsduur 
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vastgesteld voor de gegevens die in de loop van de milieueffectbeoordelingsprocedure zijn 
verzameld.

Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 9 – letter b
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten kunnen eveneens besluiten 
de in lid 1 bedoelde informatie publiek te 
maken wanneer de bevoegde autoriteit
haar milieueffectbeoordeling van het 
project afsluit.

3. De lidstaten kunnen eveneens besluiten 
de in lid 1 bedoelde informatie publiek te 
maken wanneer de bevoegde instantie haar 
milieueffectbeoordeling van het project 
afsluit, voordat er een besluit wordt 
genomen over het al dan niet verlenen 
van een vergunning.

Or. it

Motivering

Dit amendement verduidelijkt dat de lidstaten desgewenst ook voordat het besluit over de 
vergunning voor het project wordt verleend de informatie over de milieueffectbeoordeling 
publiek mogen maken.

Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 9 bis (nieuw)
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 10 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 bis) in artikel 10 wordt de eerste alinea 
vervangen door:
De bepalingen van deze richtlijn doen 
niet af aan de verplichting van de 
bevoegde instanties tot inachtneming 
van de door de nationale wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen en de 
geldende rechtspraktijk opgelegde 
beperkingen ter bescherming van het 
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industrieel en het handelsgeheim, met 
inbegrip van de intellectuele eigendom, 
en van het openbaar belang, mits die 
conform zijn aan Richtlijn 2003/4/EG.".

Or. it

Motivering

De bepalingen van deze richtlijn inzake de toegang tot informatie bij de 
milieueffectbeoordeling moeten worden afgestemd op de voorschriften van Richtlijn 
2003/4/EG inzake toegang tot informatie, inspraak van het publiek bij het 
besluitvormingsproces en toegang tot de rechter in milieuaangelegenheden.

Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 9 ter (nieuw)
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) Het volgende artikel 10 bis wordt 
ingevoegd:

"Artikel 10 bis
De lidstaten stellen voorschriften vast 
inzake de bij overtredingen van ingevolge 
deze richtlijn vastgestelde nationale 
bepalingen toe te passen sancties, en 
nemen de nodige maatregelen om ervoor 
te zorgen dat die sancties ook worden 
toegepast. De vastgestelde sancties moeten 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend 
zijn."

Or. it

Motivering

De praktijk wijst uit dat een geharmoniseerde en doeltreffende toepassing van de richtlijn 
alleen mogelijk is als de rechtsstelsels van de lidstaten voorzien in doeltreffende en 
afschrikkende sancties in geval van overtreding van de nationale voorschriften, met name in 
gevallen van belangenconflicten of corruptie.
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Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk op [DATUM]
aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen 
onverwijld mede, alsmede een document 
waarin het verband tussen die bepalingen 
en deze richtlijn wordt toegelicht.

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk [PB: datum 
invoegen: 24 maanden na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn] aan 
deze richtlijn te voldoen. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen 
onverwijld mede, alsmede een document 
waarin het verband tussen die bepalingen 
en deze richtlijn wordt toegelicht.

Or. it

Motivering

Gezien het complexe karakter van de voorschriften van deze richtlijn moet er een 
omzettingstermijn van twee jaar worden vastgesteld.

Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Projecten waarvoor de 
vergunningsaanvraag is ingediend vóór de 
in de eerste alinea van artikel 2, lid 1, 
bedoelde datum en waarvan de 
milieueffectbeoordeling niet vóór die 
datum is afgesloten, vallen onder de 
verplichtingen van de artikelen 3 tot en met 
11 van Richtlijn 2011/92/EU, als gewijzigd 
bij deze richtlijn.

Projecten waarvoor de 
vergunningsaanvraag is ingediend vóór
[PB: datum invoegen: 24 maanden na de
datum van inwerkingtreding van deze 
richtlijn] en waarvoor het in artikel 5, lid 
1, van Richtlijn 2011/92/EU bedoelde
milieurapport niet vóór die datum is
voltooid en bij de bevoegde instantie is 
ingediend, vallen onder de verplichtingen 
van de artikelen 3 tot en met 11 van 
Richtlijn 2011/92/EU, als gewijzigd bij 
deze richtlijn.

Or. it



PR\932755NL.doc 37/48 PE508.221v01-00

NL

Motivering

Omwille van de rechtszekerheid en om excessieve lasten voor de marktdeelnemers te 
vermijden moet, wanneer een milieueffectbeoordeling al in een vergevorderd stadium is, 
d.w.z. wanneer het milieurapport al is ingediend, de beoordeling overeenkomstig de 
momenteel geldende regels kunnen worden afgerond, zonder dat opnieuw moet worden 
begonnen volgens de nieuwe regels.

Amendement 49

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage – punt 12 bis (nieuw)
Richtlijn 2011/92/EU
Bijlage I – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12 bis) De titel van bijlage I wordt 
vervangen door:
"IN ARTIKEL 4, LID 1, BEDOELDE 
PROJECTEN (PROJECTEN 
WAARVOOR 
MILIEUEFFECTBEOORDELING 
VERPLICHT IS)"

Or. it

Motivering

Om te tekst leesbaarder en begrijpelijker te maken, wordt voorgesteld om naast het artikel 
waarop de bijlage betrekking heeft ook het voorwerp van de bijlage te vermelden.

Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage – punt 12 ter (nieuw)
Richtlijn 2011/92/EU
Bijlage I – punt 14 bis (nieuw) en 14 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12 ter) in bijlage I worden de volgende 
punten 14 bis en 14 ter ingevoegd:
"14 bis. Exploratie, beoordeling en 
winning van aardolie en/of aardgas in 
schalielagen of andere sedimentaire 
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rotsformaties van gelijke of lagere 
permeabiliteit en porositeit, ongeacht de 
gewonnen hoeveelheid.
14 ter. Exploratie en winning van aardgas 
uit kolenlagen, ongeacht de gewonnen 
hoeveelheid."

Or. it

Motivering

De huidige richtlijn houdt geen rekening met de dagelijkse productieniveaus van 
onconventionele koolwaterstoffen, waardoor voor de desbetreffende projecten ondanks hun 
milieugevolgen geen verplichte milieueffectbeoordelingen geldt. Voorgesteld wordt om, zoals 
het Europees Parlement in zijn resolutie van 21 november 2012 heeft gevraagd, 
onconventionele koolwaterstoffen (schaliegas en schalieolie en uit laagpermeabel gesteente 
gewonnen gas (tight gas) in punt 1, kolenlaagmethangas (coal bed methane) in punt 2), op 
basis van het voorzorgsbeginsel op te nemen in bijlage I, zodat de desbetreffende projecten 
stelselmatig aan milieueffectbeoordeling worden onderworpen

Amendement 51

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage – punt 12 quater (nieuw)
Richtlijn 2011/92/EU
Bijlage II – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12 quater) De titel van bijlage II wordt 
vervangen door:
"IN ARTIKEL 4, LID 2, BEDOELDE 
PROJECTEN (PROJECTEN WAARBIJ 
DE LIDSTATEN KUNNEN OPTEREN 
VOOR 
MILIEUEFFECTBEOORDELING)"

Or. it

Motivering

Om te tekst leesbaarder en begrijpelijker te maken, wordt voorgesteld om naast het artikel 
waarop de bijlage betrekking heeft ook het voorwerp van de bijlage te vermelden.
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Amendement 52

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage – punt 13
Richtlijn 2011/92/EU
Bijlage II.A – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE II.A – IN ARTIKEL 4, LID 3, 
BEDOELDE INFORMATIE

BIJLAGE II.A – IN ARTIKEL 4, LID 3, 
BEDOELDE INFORMATIE (DOOR DE 
OPDRACHTGEVER VERSTREKTE 
INFORMATIE OVER DE IN BIJLAGE 
II OPGESOMDE PROJECTEN)

Or. it

Motivering

Om te tekst leesbaarder en begrijpelijker te maken, wordt voorgesteld om naast het artikel 
waarop de bijlage betrekking heeft ook het voorwerp van de bijlage te vermelden.

Amendement 53

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage – punt 13
Richtlijn 2011/92/EU
Bijlage II.A – punt 3 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Een beschrijving van de waarschijnlijk 
aanzienlijke milieueffecten van het 
voorgestelde project ten gevolge van:

3. Een beschrijving van de waarschijnlijk 
aanzienlijke milieueffecten van het 
voorgestelde project, in het bijzonder 
vanwege:

Or. it

Amendement 54

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage – punt 13
Richtlijn 2011/92/EU
Bijlage II.A – punt 3 –  letter -a bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) de gezondheidsrisico's voor de 
betrokken bevolking;

Or. it

Motivering

De informatie die de opdrachtgever moet verstrekken voor de voorafgaande 
screeningprocedure moet worden aangevuld met informatie over de gevolgen voor de 
menselijke gezondheid. De Commissie heeft datzelfde criterium trouwens ook opgenomen in 
bijlage III opgenomen onder de selectiecriteria waarmee de bevoegde instantie rekening moet 
houden om vast te stellen of de in bijlage II genoemde projecten aan een 
milieueffectbeoordeling moeten worden onderworpen.

Amendement 55

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage – punt 13
Richtlijn 2011/92/EU
Bijlage II.A – punt 3 –  letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de effecten op het landschap en het 
cultureel erfgoed;

Or. it

Motivering

De informatie die de opdrachtgever moet verstrekken voor de voorafgaande 
screeningprocedure moet worden aangevuld met informatie over de gevolgen voor het 
landschap en het cultureel erfgoed. De Commissie heeft diezelfde criteria trouwens ook 
opgenomen in bijlage III opgenomen onder de selectiecriteria waarmee de bevoegde instantie 
rekening moet houden om vast te stellen of de in bijlage II genoemde projecten aan een 
milieueffectbeoordeling moeten worden onderworpen.

Amendement 56

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage – punt 13
Richtlijn 2011/92/EU
Bijlage II.A – punt 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Een beknopte beschrijving van de 
voornaamste alternatieven die de 
opdrachtgever heeft onderzocht, met 
opgave van de voornaamste motieven voor 
zijn keuze, in het licht van de 
milieueffecten.

Or. it

Motivering

Een - zij het korte - beschrijving van de belangrijkste alternatieven voor het project die door 
de opdrachtgever zijn onderzocht moet ook bij de voorbehandeling die kenmerkend is voor de 
screeningfase van de beoordeling worden verstrekt, zodat de bevoegde instantie over 
volledige informatie over het betrokken project beschikt.

Amendement 57

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage – punt 14
Richtlijn 2011/92/EU
Bijlage III – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE III - IN ARTIKEL 4, LID 4, 
BEDOELDE SELECTIECRITERIA

BIJLAGE III - IN ARTIKEL 4, LID 4, 
BEDOELDE SELECTIECRITERIA  
(CRITERIA OM VAST TE STELLEN 
OF DE IN BIJLAGE II VERMELDE 
PROJECTEN AAN 
MILIEUEFFECTBEOORDELING 
MOETEN WORDEN ONDERWORPEN)

Or. it

Motivering

Om te tekst leesbaarder en begrijpelijker te maken, wordt voorgesteld om naast het artikel 
waarop de bijlage betrekking heeft ook het voorwerp van de bijlage te vermelden.
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Amendement 58

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage – punt 14
Richtlijn 2011/92/EU
Bijlage III – punt 2 – onder c – letter v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v) gebieden die in de wetgeving van de 
lidstaten zijn aangeduid of door die 
wetgeving worden beschermd; Natura 
2000-gebieden die door de lidstaten zijn 
aangewezen krachtens Richtlijn 
2009/147/EG van het Europees Parlement 
en de Raad of Richtlijn 92/43/EEG van de 
Raad; bij internationale verdragen 
beschermde gebieden;

v) gebieden die in de wetgeving van de 
lidstaten zijn aangeduid of als gebieden 
met specifieke beperkingen op 
milieugebied zijn aangemerkt of door die 
wetgeving worden beschermd; Natura 
2000-gebieden die door de lidstaten zijn 
aangewezen krachtens Richtlijn 
2009/147/EG van het Europees Parlement 
en de Raad of Richtlijn 92/43/EEG van de 
Raad; bij internationale verdragen 
beschermde gebieden;

Or. it

Motivering

Dit amendement heeft tot doel te verduidelijken dat tot de gebieden waarin de locatie van 
projecten bij de screening vooraf met speciale aandacht moet worden beoordeeld ook de 
"gebieden met specifieke beperkingen op milieugebied" behoren, ofwel gebieden waarvoor uit 
hoofde van de nationale wetgeving specifieke milieubeperkingen gelden, in de eerste plaats 
om redenen van landschap, maar ook op hydrogeologische gronden.

Amendement 59

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage – punt 14
Richtlijn 2011/92/EU
Bijlage IV – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE IV - INFORMATIE 
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 5, LID 1

BIJLAGE IV - INFORMATIE 
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 5, LID 1 
(INFORMATIE DIE DE 
OPDRACHTGEVER MOET 
VERSTREKKEN IN HET 
MILIEURAPPORT)
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Or. it

Motivering

Om te tekst leesbaarder en begrijpelijker te maken, wordt voorgesteld om naast het artikel 
waarop de bijlage betrekking heeft ook het voorwerp van de bijlage te vermelden.

Amendement 60

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage – punt 14
Richtlijn 2011/92/EU
Bijlage IV – punt 1 - inleidende forumule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Beschrijving van het project, met in het 
bijzonder:

1. Een beschrijving van het project in zijn 
geheel, met in het bijzonder:

Or. it

Amendement 61

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage – punt 14
Richtlijn 2011/92/EU
Bijlage IV – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Een beoordeling van de risico’s van 
natuurlijke en door de mens veroorzaakte 
rampen en het risico op ongevallen 
waarvoor het project kwetsbaar kan zijn en, 
in voorkomend geval, een beschrijving van 
de geplande maatregelen ter voorkoming 
van dergelijke risico’s en van de 
maatregelen inzake paraatheid en 
reactievermogen bij noodsituaties
(bijvoorbeeld maatregelen uit hoofde van 
Richtlijn 96/82/EG, zoals gewijzigd).

8. Een beoordeling van de risico’s van 
natuurlijke en door de mens veroorzaakte 
rampen en het risico op ongevallen 
waarvoor het project kwetsbaar kan zijn en, 
in voorkomend geval, een beschrijving van 
de geplande maatregelen ter voorkoming 
van dergelijke risico’s en van de 
maatregelen inzake paraatheid en 
reactievermogen bij noodsituaties
(bijvoorbeeld maatregelen uit hoofde van 
Richtlijn 2012/18/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 4 juli 2012 
betreffende de beheersing van de gevaren 
van zware ongevallen waarbij gevaarlijke 
stoffen zijn betrokken, houdende wijziging 
en vervolgens intrekking van Richtlijn 
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96/82/EG van de Raad1).

___________________
1 PB L 197 van 24.7.2012, blz. 1.

Or. it

Motivering

Geactualiseerde verwijzing naar de Seveso III-richtlijn.
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TOELICHTING

De ogenschijnlijk bescheiden Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling 
van bepaalde openbare en particuliere projecten (MEB-richtlijn) is in werkelijkheid het 
"kroonjuweel" van de milieuwetgeving van de Europese Unie. Circa 200 soorten projecten 
vallen onder het toepassingsgebied ervan, van de bouw van bruggen, havens, autosnelwegen 
en stortplaatsen tot intensieve gevogelte- of varkensfokkerijen1.

Bij de MEB-richtlijn wordt het eenvoudige maar fundamentele beginsel van "besluitvorming 
op basis van gedegen informatie" ingevoerd: voordat een vergunning wordt verleend voor een 
openbaar of particulier project met mogelijke milieugevolgen zijn de bevoegde instanties van 
de lidstaten wettelijk verplicht de nodige informatie in te winnen om een 
milieueffectbeoordeling te kunnen verrichten.

De huidige Richtlijn 2011/92/EU is weliswaar hoofdzakelijk van procedurale aard, maar heeft 
ook als doel de ecologische duurzaamheid van de projecten die onder haar toepasingsgebied 
vallen te waarborgen. Die projecten zijn onderverdeeld in twee categorieën: projecten die op 
grond van hun specifieke kenmerken verplicht aan een milieueffectbeoordeling moeten 
worden onderworpen (bijlage I) en projecten waarvoor moet worden vastgesteld of zo'n 
beoordeling nodig is (screeningprocedure - bijlage II).

Gedurende de 28 jaar waarin deze wetgeving toegepast is er relatief veel succes geboekt ten 
aanzien van de harmonisering van de beginselen van milieubeoordeling op Europees niveau. 
Ze is echter slechts driemaal marginaal gewijzigd2, terwijl de politieke, juridische en 
technische context aanzienlijk is geëvolueerd. Bovendien zijn er diverse zwakke punten 
geconstateerd die tot een groot aantal rechtszaken hebben geleid, zowel op nationaal niveau 
als voor het Hof van Justitie. De afgelopen jaren heeft het Hof uiteindelijk de interpretatie van 
sommige bepalingen verduidelijkt, onder meer door uit te spreken dat afbraak ook onder de 
definitie van project moet vallen (zaak C-50/09).

Om een oplossing te vinden voor de geconstateerde knelpunten en de tekst van de richtlijn af 
te stemmen op de nieuwe politieke prioriteiten van de Unie, zoals de 
bodembeschermingstrategie, het stappenplan voor een efficiënt gebruik van hulpbronnen  in 
Europa en de Europa 2020-strategie, heeft de Commissie het onderhavige voorstel tot 
herziening van de MEB-richtlijn opgesteld.

Overeenkomstig de prioriteiten van de Unie worden in het voorstel de biodiversiteit, het 
gebruik van hulpbronnen, de klimaatverandering en de risico's van natuurlijke of door de 
mens veroorzaakte rampen genoemd als factoren aan de hand waarvan de effecten van een 
project moeten worden beoordeeld. Ook wordt voorgesteld dat bij de behandeling van 
projecten rekening wordt gehouden met de cumulatie met andere projecten en activiteiten, om 
het funeste opdelen van werken in kavels om de geconstateerde milieueffecten te verkleinen, 
te voorkomen.
                                               
1 Volgens de impactbeoordeling van de Commissie zijn er in de EU jaarlijks tussen 15000 en 26000 MEB's, 
tussen 27000 en 33800 screeningprocedures en 1370 à 3380 positieve screenings.
2 De oorspronkelijke Richtlijn 85/337/EEG is gewijzigd bij de richtlijnen 97/11/EG, 2003/35/EG en 2009/31/EG 
en gecodificeerd bij Richtlijn 2011/92/EU.
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Ten aanzien van de screeningprocedure wil het voorstel waarborgen dat alleen projecten met 
aanzienlijke milieueffecten aan een MEB moeten worden onderworpen, op grond van 
specifieke informatie die de opdrachtgever aan de bevoegde instantie moet verstrekken 
(bijlage II.A). De Commissie stelt bovendien voor om de lijst van selectiecriteria waarop het 
screeningbesluit gebaseerd is, uit te breiden en de termijn voor het nemen van een besluit vast 
te stellen op drie maanden (die met nog eens drie maanden kan worden verlengd).

Met betrekking tot de kwaliteit van de informatie stelt de Commissie voor dat de bevoegde 
instanties in overleg met de opdrachtgever vaststellen hoe uitgebeid en gedetailleerd de 
informatie moet zijn die in het milieurapport moet worden opgenomen (fase van afbakening 
van het toepassingsgebied of scoping). Bovendien wordt het verplicht om redelijke 
alternatieven voor het project te beoordelen en om een na de MEB een evaluatie te verrichten 
wanneer een project aanzienlijke schadelijke gevolgen heeft voor het milieu.

Met het oog op de administratieve vereenvoudiging stelt de Commissie voor om de termijnen 
waarbinnen alle fasen van de MEB hun beslag moeten krijgen te verduidelijken door 
minimum- en maximumtermijnen vast te stellen voor de publieke raadpleging en het 
uiteindelijke besluit, en om in de lidstaten een "eenloketsysteem" voor MEB in te voeren om 
de procedure te coördineren met eventuele milieubeoordelingen die bij andere wetgeving, 
zoals de richtlijn inzake van de industrie afkomstige emissies, de kaderrichtlijn water of de 
habitat-richtlijn, zijn voorgeschreven.

De rapporteur is ervan overtuigd dat er een echt duurzaam ontwikkelingsmodel in de hele 
Unie moet komen en staat dus volledig achter het voorstel van de Commissie. De 
voorgestelde wijzigingen hebben hoofdzakelijk tot doel het voorstel te versterken door middel 
van toevoegingen waardoor de tekst nog ingrijpender en doeltreffender wordt, makkelijker in 
nationale wetgeving om te zetten is en de doelstellingen inzake milieubescherming nog 
doeltreffender helpt verwezenlijken.  De hoofdpunten van de voorgestelde amendementen 
worden hieronder samengevat.

Inspraak van het publiek

Overeenkomstig het Verdrag van Aarhus moet de rol van het betrokken publiek in alle fasen 
van de procedure worden versterkt. Een goed bestuur vereist dat er dialoog plaatsvindt tussen 
de betrokken actoren en dat er een duidelijke en transparante procedure is die ervoor zorgt dat 
het betrokken publiek tijdig op de hoogte wordt gesteld van de mogelijke uitvoering van een 
groot project. Dat kan leiden tot meer steun voor de genomen besluiten en tot vermindering 
van de grote aantallen rechtszaken die stelselmatig in de lidstaten worden aangespannen 
wanneer een werkelijk draagvlak ontbraakt, met alle kosten van dien.

Belangenconflicten

De geloofwaardigheid van de hele MEB-procedure komt in het gedrang als er geen duidelijke 
regels zijn om belangenconflicten uit te sluiten. De rapporteur heeft persoonlijk kunnen 
constateren dat, ondanks de formele scheiding tussen bevoegde instantie en opdrachtgever, 
vooral als deze laatste een overheidsorgaan is, de belangenverstrengeling in sommige 
gevallen zo ver gaat dat er geen sprake meer is van een objectief oordeel. Er moet dus voor 
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worden gezorgd dat de bevoegde instantie absoluut onafhankelijk is van de opdrachtgever.

Corrigerende maatregelen

De rapporteur staat volledig achter het voorstel van de Commissie voor wat betreft de 
monitoring achteraf van projecten met aanzienlijke negatieve gevolgen voor het milieu, maar 
acht het absoluut noodzakelijk dat er passende correctiemaatregelen worden genomen 
wanneer bij de monitoring blijkt dat de verzachtende en compenserende maatregelen waartoe 
is bepaald voor een project waarvoor een vergunning is verleend, niet doeltreffend zijn.

Opstelling en verificatie van de milieurapporten

De rapporteur acht het in de eerste plaats van fundamenteel belang dat het milieurapport 
geverifieerd wordt door absoluut onafhankelijke deskundigen die over de nodige 
bekwaamheid op het gebied van milieukwesties beschikken. De rapporteur is het ermee eens 
dat gezorgd moet worden voor goede kwaliteit van de controles, maar is van mening dat het 
stelsel voor de erkenning van deskundigen dat de Commissie voorstelt tot grote 
toepassingsmoeilijkheden in de lidstaten zou leiden. Hij stelt dus voor dat te schrappen.

Rechtszekerheid

Om de noodzakelijke rechtszekerheid te waarborgen stelt de rapporteur voor om op basis van 
het VN-Biodiversiteitsverdrag een duidelijke definitie van biodiversiteit op te nemen waarin 
wordt verduidelijkt dat die alle soorten flora en fauna omvat, en om te specificeren dat 
afwijkingen van de gestelde termijnen alleen in uitzonderlijke gevallen mogen worden 
toegestaan. Ten aanzien van de inwerkingtreding van de nieuwe MEB-regels acht hij het 
nodig erop toe te zien dat procedures die al in een vergevorderd stadium zijn (waarvoor het 
milieurapport al is ingediend) kunnen worden afgerond volgens de momenteel geldende 
regels.

Schaliegas

De rapporteur acht het noodzakelijk om op basis van het voorzorgsbeginsel en 
overeenkomstig het verzoek dat het Europees Parlement in zijn resolutie van 21 november 
2012 over de gevolgen voor het milieu van de winning van schaliegas en schalieolie heeft 
geformuleerd, de zogenaamde onconventionele koolwaterstoffen op te nemen in bijlage I bij 
de richtlijn, zodat de desbetreffende exploratie- en winningsprojecten stelselmatig aan een 
MEB worden onderworpen. In de productiedrempels van de huidige richtlijn wordt namelijk 
geen rekening gehouden met de dagelijkse productieniveaus van schaliegas en -olie, waardoor 
de desbetreffende projecten ondanks hun milieugevolgen niet aan verplichte 
milieueffectbeoordeling worden onderworpen.

* * *
Een echte "groene economie" tot stand brengen betekent ook dat de duurzaamheid van de 
projecten die op ons grondgebied worden uitgevoerd moet worden gewaarborgd, en dat bij het 
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opstellen en uitvoeren van die projecten rekening moet worden gehouden met de gevolgen 
ervan voor de hulpbronnenefficiëntie, de klimaatverandering en de biodiversiteit, vooral 
wanneer het om grote infrastructuurprojecten gaat.

Een zo spoedig mogelijke goedkeuring van de nieuwe MEB-richtlijn betekent dat woorden in 
daden worden omgezet en dat de Europese Unie kan beschikken over een beleidsinstrument 
dat van fundamenteel belang is voor het aanpakken van de wereldwijde uitdagingen van de 
XXIe eeuw.

* * *
De rapporteur is dankbaar voor de adviezen die hij van de schaduwrapporteurs en collega's uit 
het Europees Parlement heeft gekregen. De rapporteur en zijn personeel hebben de 
standpunten ingewonnen van: AK EUROPA, WKÖ, Justice and Environment, 
BUSINESSEUROPE, UEPC, EWEA, EDF, EDISON, OGP, EURELECTRIC, NEEIP, en 
hebben een reeks ontmoetingen gehad met vertegenwoordigers van de Litouwse en de 
Nederlandse regering, de rapporteurs van het Comité van de regio's en het Economisch en 
Sociaal Comité, en vertegenwoordigers van organisaties zoals Friends of the Earth Europe, 
Confindustria, ENEL, MEDEF, Birdlife International, EPF, Eurochambres, IMA-Europe en 
TERNA. De speciale dank van de rapporteur gaat uit naar Matteo Ceruti, Stefano Lenzi van 
het WWF en Marco Stevanin. De rapporteur is als enige verantwoordelijk voor de 
voorstellen die hij in zijn ontwerpverslag heeft opgenomen.


