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Amendement 1
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat de ombudsman op 
16,5 jaar tijd slechts 18 speciale verslagen 
heeft ingediend en zich tot dusver altijd 
coöperatief en verantwoordelijk heeft 
opgesteld door deze verslagen aan het 
Europees Parlement alleen als laatste 
politiek middel in te zetten, waarmee hij 
blijk heeft gegeven van zijn algemene 
streven naar consensusoplossingen;

Or. en

Amendement 2
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt op dat het vermeende wanbeheer 
betrekking had op het feit dat de 
Commissie er enerzijds niet voor had 
gezorgd dat de autoriteit die de 
vergunningen voor de werkzaamheden 
zonder de vereiste milieueffectrapportage 
had afgegeven niet verantwoordelijk zou 
zijn voor de uitvoering van de ex post-
MER, en anderzijds niet kon aantonen dat 
zij de aanbevelingen van de ombudsman 
met betrekking tot de 
beroepsmogelijkheden tegen deze 
rapportage naar behoren had opgevolgd;

3. merkt op dat het vermeende wanbeheer 
betrekking had op de manier waarop de 
Commissie de inbreukprocedure tegen 
Oostenrijk had afgehandeld, met name 
dat zij er niet voor had gezorgd dat de 
autoriteit die de vergunningen voor de 
werkzaamheden zonder de vereiste 
milieueffectrapportage had afgegeven niet 
verantwoordelijk zou zijn voor de 
uitvoering van de ex post-MER, noch had 
verzekerd dat de klager toegang had tot 
beroepsmogelijkheden tegen deze 
rapportage;

Or. en
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Amendement 3
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. onderstreept dat dit speciaal verslag niet 
ingaat op de vraag of de Oostenrijkse 
autoriteiten verkeerd hebben gehandeld, 
maar nagaat of de Commissie haar 
verplichtingen bij het onderzoek en de 
afhandeling van een ingekomen klacht en 
bij het opvolgen van de verzoeken en 
aanbevelingen van de ombudsman is 
nagekomen;

4. onderstreept dat dit speciaal verslag niet 
ingaat op de vraag of de Oostenrijkse 
autoriteiten verkeerd hebben gehandeld, 
maar nagaat of de Commissie haar 
verplichtingen bij het onderzoek en de 
afhandeling van een ingekomen klacht en 
bij het opvolgen van de verzoeken en 
aanbevelingen van de ombudsman na 
diens eerste onderzoek in deze zaak is 
nagekomen;

Or. en

Amendement 4
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. raadt de bevoegde autoriteiten in de 
lidstaten aan om ook in de huidige stand 
van de wetgeving al rekening te houden 
met mogelijke belangenconflicten en zich 
voor te bereiden op toekomstige 
wijzigingen in het ter zake geldende EU-
recht;

6. raadt de bevoegde autoriteiten in de 
lidstaten aan om ook in de huidige stand 
van de wetgeving al rekening te houden 
met mogelijke belangenconflicten en zich 
voor te bereiden op toekomstige 
wijzigingen in het ter zake geldende EU-
recht; beklemtoont de rol van de nationale 
ombudsmannen als belangrijke 
bemiddelaars die de burgers kunnen 
helpen om stappen te ondernemen tegen 
mogelijke belangenconflicten binnen de 
overheidsdiensten van de lidstaten;

Or. en
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Amendement 5
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. meent met betrekking tot de tweede 
aantijging van de ombudsman dat 
eerlijke, actieve en volledige 
betrokkenheid van de plaatselijke 
bevolking bij de toepassing van de 
MER-richtlijn van essentieel belang is; 
meent derhalve dat vaker een beroep moet 
worden gedaan op open en transparante 
bemiddelingsprocedures in de aanloop 
naar projecten die mogelijk een grote 
impact hebben op het plaatselijke milieu 
en de menselijke gezondheid; verwelkomt 
in dit verband de uitgebreide publieke 
dialoog vóór de MER over de aanleg van 
een derde baan op de luchthaven van 
Wenen, waarbij ook de impact 
(bv. geluidshinder) werd geëvalueerd 
van de uitbreidingen waarop deze 
inbreukprocedure betrekking heeft, en 
waarvoor wel voldoende 
beroepsmogelijkheden voorzien zijn;

Or. en

Amendement 6
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is het met de ombudsman eens dat het 
bijhouden van duidelijke informatie deel 
uitmaakt van goed administratief bestuur, 
aangezien dit het bv. voor de ombudsman 

7. is het met de ombudsman eens dat het 
bijhouden en actualiseren van duidelijke 
informatie deel uitmaakt van goed 
administratief bestuur, aangezien dit het 
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mogelijk maakt om na te gaan of naar 
behoren met zijn aanbevelingen rekening is 
gehouden;

bv. voor de ombudsman mogelijk maakt 
om na te gaan of naar behoren met zijn 
aanbevelingen rekening is gehouden;

Or. en

Amendement 7
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. acht het tevens wenselijk en een 
noodzakelijke voorwaarde voor goed 
administratief bestuur om een 
permanente, duidelijke en consequente 
correspondentie te onderhouden met de 
klagers tijdens een inbreukprocedure en 
met de ombudsman tijdens zijn 
onderzoek;

Or. en

Amendement 8
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verwelkomt de verklaring van de 
Commissie dat zij voornemens is haar 
handelwijze op dit punt te verbeteren, 
teneinde communicatieproblemen zoals 
deze zich in onderhavig geval hebben 
voorgedaan, te voorkomen;

8. verwelkomt de verklaring van de 
Commissie dat zij voornemens is haar 
handelwijze op beide punten, schriftelijke 
informatie en gedegen correspondentie,
te verbeteren, teneinde 
communicatieproblemen zoals deze zich in 
onderhavig geval hebben voorgedaan, te 
voorkomen;

Or. en



AM\919208NL.doc 7/10 PE500.499v01-00

NL

Amendement 9
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. verduidelijkt dat noch de 
Commissie, noch de Oostenrijkse 
autoriteiten bestaande Europese wetten 
hebben overtreden bij de uitvoering van 
de ex post-MER, die het gevolg was van 
een specifieke onderhandelde ad 
hocprocedure;

Or. en

Amendement 10
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. acht het raadzaam en in het voordeel 
van alle betrokken partijen om met het 
oog op een goede administratieve praktijk 
schriftelijke aantekeningen te maken en 
bij te houden over procedures in verband 
met onderzoeken van de ombudsman;

Schrappen

Or. en

Amendement 11
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. meent dat de omstandigheden die 
aanleiding hebben gegeven tot de klacht bij 
de Europese ombudsman ernstige vragen 
doen rijzen in verband met de 
tenuitvoerlegging van Richtlijn 85/337 in 
de lidstaten, in dit geval in Oostenrijk;

11. meent dat de omstandigheden die 
aanleiding hebben gegeven tot de 
inbreukprocedure van de Commissie en 
zodoende ook tot de klacht bij de Europese 
ombudsman ernstige vragen doen rijzen in 
verband met de tenuitvoerlegging van 
Richtlijn 85/337 in de lidstaten, in dit geval 
in Oostenrijk, op dat moment; erkent dat 
bij de herziening van de federale 
Oostenrijkse wet tot uitvoering van de 
MER-richtlijn onder meer terdege 
rekening is gehouden met de bevindingen 
van de genoemde inbreukprocedure en 
dat de Oostenrijkse wetgeving ter zake op 
dit moment dus in overeenstemming is 
met het EU-recht;

Or. en

Amendement 12
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. meent dat burgers, indien een lidstaat 
zich niet houdt aan de fundamentele 
voorschriften van de MER-richtlijn, 
moeten beschikken over doeltreffende 
rechtsinstrumenten om de vergunning 
van projecten te laten opschorten, met 
inbegrip van voorzorgsmaatregelen om
onomkeerbare schade door de uitvoering 
van dergelijke projecten te voorkomen;

13. meent dat belanghebbende burgers, 
indien het waarschijnlijk is dat projecten 
strijdig zijn met de fundamentele 
voorschriften van de MER-richtlijn, 
moeten beschikken over doeltreffende 
instrumenten om van de bevoegde 
MER-autoriteit onmiddellijk uitsluitsel te 
krijgen over de conformiteit van projecten 
met de EU-voorschriften, teneinde 
onomkeerbare schade door de uitvoering 
van dergelijke projecten te voorkomen;

Or. en
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Amendement 13
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst erop dat de bestaande richtlijn 
geen voorschriften bevat inzake de 
objectiviteit en onpartijdigheid van de 
autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor 
het afgeven van vergunningen, noch voor 
instanties die een MER verrichten; meent 
dat de herziening van de MER-richtlijn een 
goede gelegenheid biedt om dergelijke 
voorschriften in te voeren;

18. wijst erop dat de bestaande richtlijn 
geen voorschriften bevat inzake de 
objectiviteit en onpartijdigheid van de 
autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor 
het afgeven van vergunningen, noch voor 
instanties die een MER verrichten; merkt 
op dat de richtlijn evenmin voorschriften 
bevat over de te volgen procedure 
wanneer een project al volledig of 
nagenoeg volledig is afgerond, noch 
bepaalt hoe belanghebbende burgers via 
een duidelijke en onbureaucratische 
procedure van de bevoegde 
MER-autoriteit onmiddellijk uitsluitsel 
kunnen krijgen over de conformiteit met 
de EU-voorschriften van dergelijke 
projecten die waarschijnlijk strijdig zijn 
met de fundamentele voorschriften van de 
MER-richtlijn; meent derhalve dat de 
herziening van de MER-richtlijn een goede 
gelegenheid biedt om dergelijke 
voorschriften en bepalingen in te voeren;

Or. en

Amendement 14
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. meent dat uit deze zaak tevens blijkt 
dat naast maatregelen ter versterking van 
de MER-richtlijn ook duidelijker 
procedures moeten worden vastgesteld 
voor inbreukprocedures, bij voorkeur door 

19. meent dat uit deze zaak tevens blijkt 
dat naast maatregelen ter versterking van 
de MER-richtlijn ook duidelijker 
procedures moeten worden vastgesteld 
voor inbreukprocedures, bij voorkeur door 
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de goedkeuring van een algemene regeling 
inzake administratieve procedures voor de 
diensten van de EU;

de goedkeuring van een algemene regeling 
inzake administratieve procedures voor de 
diensten van de EU, waarbij de positie van 
de klager wordt versterkt; meent dat een 
dergelijke regeling een goed instrument 
zou zijn om te verduidelijken wat de 
verplichtingen van de autoriteiten zijn in 
de communicatie met klagers bij een 
inbreukprocedure of met instanties die 
Europese burgers vertegenwoordigen 
zoals de Commissie verzoekschriften en de 
ombudsman, bv. door de invoering van 
een verplichting om zo spoedig mogelijk 
gevolg te geven aan aanbevelingen van de 
ombudsman, teneinde misverstanden 
zoals die zich in onderhavig geval hebben 
voorgedaan, te voorkomen;

Or. en


