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BEKNOPTE MOTIVERING

De Commissie verzoekschriften heeft in de loop der jaren een zeer groot aantal 
verzoekschriften ontvangen met betrekking tot de tekortkomingen en de wijdverspreide 
tegenstrijdigheden bij de toepassing van de bestaande richtlijn betreffende de 
milieueffectbeoordeling (MEB-richtlijn). Veel van deze verzoekschriften zijn door de 
Commissie opgenomen in de door haar ingeleide inbreukprocedures tegen lidstaten die de 
huidige bepalingen niet hebben nageleefd. De Commissie verzoekschriften is daarom 
ingenomen met de gelegenheid om veel van de ontvangen en beoordeelde klachten op een 
goede manier te benutten door ze als basis te gebruiken voor haar werkzaamheden die erop 
zijn gericht te voorzien in een duidelijkere en effectievere richtlijn voor de toekomst. 

De MEB-richtlijn is sinds jaar en dag een cruciaal instrument voor de milieubescherming in 
Europa, maar zij wordt nog niet in alle lidstaten goed ten uitvoer gelegd, noch volledig 
toegepast op alle lokale projecten. Op een flink aantal gebieden is behoefte aan enige 
versterking, met name ten aanzien van de betrokkenheid van het publiek in alle projectfases, 
een grotere mate van transparantie, de noodzaak van onafhankelijke en objectieve 
verslaglegging, duidelijkere bepalingen inzake de bescherming van nationaal erfgoed, een 
duidelijk mechanisme dat de voorkeur geeft aan de milieuvriendelijkste variant, 
rechtsbescherming met opschortende werking, evenals een duidelijk verbod op ernstige 
belemmerende milieueffecten, en bovenal een versterkte prioriteitstoekenning aan 
milieueisen.

In te veel gevallen beïnvloeden machtige financiële belangen die betrokken zijn bij grote 
infrastructuurprojecten op ongeoorloofde wijze het politieke besluitvormingsproces op lokaal, 
regionaal en nationaal niveau, ten koste van het milieu. In dit verband is een versterking van 
de MEB-richtlijn noodzakelijk om Europese burgers te garanderen dat hun rechten volledig 
worden geëerbiedigd en dat de Europese Unie in staat is om, overeenkomstig de verwachting 
van de burgers, de door haar aangegane verplichtingen na te komen, voor wat betreft de 
verbetering van de biodiversiteit, het voorkomen van dramatische klimaatveranderingen en de 
bewerkstelliging van een beter evenwicht tussen de verbetering van de infrastructuur en de 
eisen van de natuur. De MEB-richtlijn heeft een natuurlijke koppeling met andere richtlijnen, 
namelijk de vogelrichtlijn, de habitatrichtlijn en de richtlijn betreffende afvalbeheer. De 
bijlagen dienen in hun volledigheid opnieuw te worden beoordeeld ten aanzien van de 
prioriteiten op met name deze gebieden.

De rapporteur voor advies is ingenomen met de holistische benadering van de 
milieueffectbeoordeling, die in de toekomst ook andere aanverwante beleidsterreinen zou 
moeten omvatten zoals biodiversiteit en klimaatverandering. Met het oog op de helderheid en 
de versterking van de richtlijn, stelt hij een aantal wijzigingen voor teneinde het hoogst 
mogelijke niveau van milieubescherming te waarborgen:

- schrapping van uitzonderingen op grond van specifieke nationale wetgeving;

- het publiek dient het recht te krijgen deel te nemen aan de beoordelings- en 
afbakeningsprocedures ("screening"- en "scoping"-procedures);

- "screening"- en "scoping"-besluiten moeten worden onderworpen aan rechtstreekse en 



PE507.937v01-00 4/35 PA\930581NL.doc

NL

tijdige toetsing door de rechter.

- projecten moeten in hun geheel aan een milieueffectbeoordeling worden onderworpen (en 
niet gedeeltelijk, de zogeheten "salamitechniek");

- verplichte inschakeling van onafhankelijke "erkende en technisch bekwame deskundigen" 
door de opdrachtgever of de bevoegde autoriteit;

- waarborgen dat toezicht de constructiefase en de bedrijfsfase bestrijkt en onder de 
verantwoordelijkheid van de bevoegde autoriteit valt, en dat de resultaten ervan openbaar 
toegankelijk worden gemaakt;

- de ontwikkelaar wordt verplicht om corrigerende maatregelen te treffen wanneer uit 
controles is gebleken dat er sprake is van onvoorziene schadelijke effecten.

Bij een succesvolle herziening van de bestaande milieueffectbeoordeling moet rekening 
worden gehouden met de noodzaak te waarborgen dat de regulering en effectieve beoordeling 
van het milieueffect en de administratieve kosten hiervan worden beschouwd als een 
investering in de toekomst van ons milieu en in de gezondheid en het welzijn van de Europese 
burgers.

AMENDEMENTEN

De Commissie verzoekschriften verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Richtlijn 2011/92/EU voorziet in de 
harmonisering van de beginselen van 
milieueffectbeoordeling van projecten door 
de invoering van minimumvereisten (met 
betrekking tot de aard van de te beoordelen 
projecten, de belangrijkste verplichtingen 
van de opdrachtgevers, de inhoud van de 
beoordeling en de inspraak van de 
bevoegde autoriteiten en het publiek) en in 
een hoog beschermingsniveau van het 
milieu en de menselijke gezondheid.

(1) Richtlijn 2011/92/EU voorziet in de 
harmonisering van de beginselen van 
milieueffectbeoordeling van projecten door 
de invoering van minimumvereisten (met 
betrekking tot de aard van de te beoordelen 
projecten, de belangrijkste verplichtingen 
van de opdrachtgevers, de inhoud van de 
beoordeling en de inspraak van de 
bevoegde autoriteiten en het publiek) en in 
een hoog beschermingsniveau van het 
milieu en de menselijke gezondheid. De 
lidstaten kunnen striktere regels 
vaststellen om het milieu en de menselijke 
gezondheid te beschermen.
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Or. en

Motivering

Indien in sommige lidstaten strengere beschermingsregels gelden, dienen deze regels nog 
steeds te worden toegepast overeenkomstig overweging 3 van richtlijn 2011/92/EG.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Ingevolge artikel 191, lid 2, van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie berust het milieubeleid 
van de Unie op het voorzorgsbeginsel en 
op het beginsel van preventief handelen, 
alsmede op de beginselen dat 
milieuaantastingen bij voorrang aan de 
bron dienen te worden bestreden en dat de 
vervuiler betaalt.

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt een hoger niveau van milieubescherming te waarborgen door middel 
van preventieve besluitvorming in geval van risico. Dit was vastgelegd in overweging 2 van 
Richtlijn 2011/92/EG.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Milieuoverwegingen zoals een efficiënt 
gebruik van hulpbronnen, biodiversiteit, 
klimaatverandering en risico's op rampen 
hebben het jongste decennium aan belang 
gewonnen bij de beleidsvorming en moeten 
derhalve worden meegenomen als kritieke 
elementen in de beoordelings- en 
besluitvormingsprocessen, met name voor 

(4) Milieuoverwegingen zoals een efficiënt 
gebruik van hulpbronnen, biodiversiteit,
landgebruik, klimaatverandering en 
risico's op rampen hebben het jongste 
decennium aan belang gewonnen bij de 
beleidsvorming en moeten derhalve 
worden meegenomen als kritieke 
elementen in de beoordelings- en 
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infrastructuurprojecten. besluitvormingsprocessen, met name voor 
infrastructuurprojecten.

Or. en

Motivering

Verandering van landgebruik is een zichtbare indicator geweest van de "menselijke 
voetafdruk" en de belangrijkste oorzaak van het verlies van biodiversiteit en andere vormen 
van bodemaantasting.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Bij de tenuitvoerlegging van Richtlijn 
2011/29/EU moet, met name voor kleine 
en middelgrote ondernemingen, een 
concurrerend ondernemingsklimaat 
worden gewaarborgd om een slimme, 
duurzame en inclusieve groei tot stand te 
brengen overeenkomstig de doelstellingen 
van de mededeling van de Commissie 
"Europa 2020 – Een strategie voor 
slimme, duurzame en inclusieve groei".

(12) Terwijl de Unie een duurzamer 
ondernemingsklimaat tot stand moet 
brengen, met name voor kleine en 
middelgrote ondernemingen, dient de 
tenuitvoerlegging van 
Richtlijn 2011/92/EU het voornaamste 
instrument te blijven om een 
verslechtering van het milieu te 
voorkomen en een 
hulpbronnenefficiëntere en groenere 
economie te verwezenlijken.

Or. en

Motivering

Deze richtlijn betreft het milieueffect van bepaalde openbare en particuliere projecten en 
bijgevolg moet prioriteit worden toegekend aan de bescherming van het milieu en de 
menselijke gezondheid. De mededeling van de Commissie betreffende Europa 2020 betreft 
een strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei.
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Amendement 5

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 in bepaalde noodsituaties 
nadelige gevolgen kan hebben en de
lidstaten derhalve de mogelijkheid dienen 
te krijgen de richtlijn bij wijze van 
uitzondering niet toe te passen op 
projecten die uitsluitend ten doel hebben 
het hoofd te bieden aan civiele 
noodsituaties, waarbij aan de Commissie 
en het betrokken publiek de relevante 
informatie moet worden verstrekt.

Or. en

Motivering

De richtlijn moet zo streng mogelijk zijn om ervoor te zorgen dat bij de uitvoering van 
projecten de milieuvereisten worden nageleefd. Er kunnen bepaalde uitzonderingen worden 
gemaakt, doch uitsluitend voor projecten die bedoeld zijn om civiele noodgevallen het hoofd 
te bieden. De Commissie en het betrokken publiek dienen dienovereenkomstig te worden 
geïnformeerd.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Het verdrag inzake 
milieueffectrapportage in 
grensoverschrijdend verband (Verdrag 
van Espoo) beschrijft de verplichtingen 
van de partijen bij het verdrag om een 
milieueffectbeoordeling van bepaalde 
activiteiten uit te voeren in een vroeg 
stadium van de planning. Het verdrag 
bevat tevens de algemene verplichting van 
de staten om elkaar te informeren en te 
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raadplegen over alle belangrijke 
voorgenomen projecten die grote 
schadelijke grensoverschrijdende 
milieueffecten zouden kunnen hebben.

Or. en

Motivering

Gevaren voor het milieu trekken zich niets aan van landsgrenzen. De Europese Gemeenschap 
tekende het Verdrag van Espoo op 25 februari 1991 en ratificeerde het op 24 juni 1997.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) Publieke inspraak bij de 
besluitvorming is van essentieel belang 
om ervoor te zorgen dat de besluitvormers 
rekening houden met meningen en zorgen 
die relevant kunnen zijn voor deze 
besluiten, waardoor de 
verantwoordingsplicht en de transparantie 
van het besluitvormingsproces worden 
vergroot, de inhoudelijke kwaliteit van 
besluiten wordt verbeterd en wordt 
bijgedragen tot het publieke bewustzijn 
ten aanzien van milieukwesties.

Or. en

Motivering

Degenen die mogelijk gevolgen zullen ondervinden van een besluit over een project hebben 
het recht om goed te worden geïnformeerd en te worden betrokken bij de besluiten die op hen 
van invloed zijn.
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Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 ter)Het Verdrag van Aarhus, dat door 
de Europese Unie is ondertekend en 
geratificeerd, voorziet in rechten voor het 
publiek met betrekking tot toegang tot 
informatie, inspraak en toegang tot de 
rechter bij besluitvorming inzake lokale, 
nationale en grensoverschrijdende 
milieuaangelegenheden.

Or. en

Motivering

Het Verdrag van Aarhus is een multilaterale milieuovereenkomst die de mogelijkheden voor 
burgers om toegang te krijgen tot milieu-informatie vergroot, het netwerk voor milieubeheer 
versterkt en de noviteit introduceert van een mechanisme dat is gecreëerd om de waarde van 
publieke inspraak bij het besluitvormingsproces te vergroten en de toegang tot de rechter te 
waarborgen.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Aangezien de doelstelling van deze 
richtlijn, namelijk een hoog niveau van 
bescherming van de menselijke gezondheid 
en het milieu waarborgen door de 
vaststelling van minimumvereisten voor de 
milieubeoordeling van projecten, niet 
voldoende door de lidstaten kan worden 
verwezenlijkt en, gelet op de omvang, de 
ernst en de grensoverschrijdende aard van 
de aan te pakken milieuproblemen, 
derhalve beter door de Unie kan worden 
verwezenlijkt, kan de Unie, 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 

(28) Aangezien de doelstelling van deze 
richtlijn, namelijk een hoog niveau van 
bescherming van de menselijke 
gezondheid, de kwaliteit van leven en het 
milieu waarborgen door de vaststelling van 
minimumvereisten voor de 
milieubeoordeling van projecten, niet 
voldoende door de lidstaten kan worden 
verwezenlijkt en, gelet op de omvang, de 
ernst en de grensoverschrijdende aard van 
de aan te pakken milieuproblemen, 
derhalve beter door de Unie kan worden 
verwezenlijkt, kan de Unie, 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
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neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel 5 neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn 
niet verder dan nodig is voor de 
verwezenlijking van deze doelstelling.

Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel 5 neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn 
niet verder dan nodig is voor de 
verwezenlijking van deze doelstelling.

Or. en

Motivering

Een van de strategische doelstellingen van de milieuwetgeving van de Europese Unie is de 
verbetering van de kwaliteit van leven.

Amendement 10

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

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.

g) "milieueffectbeoordeling": het proces 
vanaf de opstelling van een milieurapport
door de opdrachtgever, 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."

Or. en

Motivering

Met het oog op de duidelijkheid en om te voorkomen dat abusievelijk wordt gedacht dat de 
bevoegde autoriteit het milieurapport moet opstellen.
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Amendement 11

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"g bis) "biodiversiteit": omvat alle 
soorten flora en fauna en hun habitats en 
heeft betrekking op de verscheidenheid 
van levende organismen van allerlei 
herkomst, met inbegrip van, onder 
andere, terrestrische, mariene en andere 
aquatische ecosystemen en de ecologische 
complexen waarvan zij deel uitmaken, 
inclusief de verscheidenheid binnen 
soorten, tussen soorten en van 
ecosystemen."

Or. en

Motivering

Het voortschrijdende verlies van biodiversiteit in Europa heeft geleid tot nieuwe toezeggingen 
om dit verlies en de teloorgang van ecosysteemdiensten vóór 2020 een halt toe te roepen en, 
indien mogelijk te herstellen. Deze definitie is nodig met het oog op de duidelijkheid en de 
versterking van de richtlijn, aangezien de milieueffectbeoordeling een cruciaal instrument is 
bij de bescherming van biodiversiteit, zowel binnen als buiten de in het kader van de 
natuurrichtlijnen aangewezen gebieden.

Amendement 12

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

" g ter) "corrigerende maatregel": nadere 
risicobeperkende of 
compensatiemaatregelen die door de 
opdrachtgever kunnen worden getroffen 
ter compensatie van onvoorziene 
schadelijke effecten of een eventueel 
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nettoverlies van biodiversiteit, die 
bijvoorbeeld kunnen voortvloeien uit 
tekortkomingen bij de beperking van de 
effecten van de bouw- of 
bedrijfswerkzaamheden van een project, 
waarvoor reeds een vergunning is 
afgegeven."

Or. en

Motivering

Een definitie met betrekking tot corrigerende maatregelen is nodig ter ondersteuning van de 
voor de opdrachtgever geldende verplichting om corrigerende maatregelen te treffen wanneer 
uit controle is gebleken dat risicobeperkende en compenserende maatregelen niet werken of 
wanneer zich aanzienlijke schadelijke milieueffecten voordoen.

Amendement 13

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"g quater) "onafhankelijk": in staat tot 
technische/wetenschappelijke objectiviteit, 
vrij van sturing of invloed door de 
bevoegde autoriteit, de opdrachtgever 
en/of de nationale regering."

Or. en

Motivering

Deze definitie is nodig om de onafhankelijkheid en vakbekwaamheid van de deskundigen te 
waarborgen.

Amendement 14

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

" g quinquies) "erkende en technisch 
bekwame deskundigen" en "nationale 
deskundigen": deskundigen die op grond 
van kwalificaties, deskundigheid en 
ervaring door de nationale 
erkenningsinstantie technisch bekwaam 
worden bevonden om de milieurapporten 
of andere onder deze richtlijn 
ressorterende milieu-informatie op te 
stellen of te verifiëren."

Or. en

Motivering

Een definitie is vereist aangezien zowel de opdrachtgever als de bevoegde autoriteit voor de 
opstelling of de controle van het milieurapport verplicht zijn gebruik te maken van erkende en 
technisch bekwame deskundigen. Het gebruik van erkende en technisch bekwame 
deskundigen dient ook te gelden voor andere milieu-informatie die door deskundigen kan 
worden aangeleverd of geverifieerd, bijvoorbeeld in het kader van "screening" en "scoping".

Amendement 15

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

" g sexies) "sancties": de opschorting of 
intrekking van de erkenning van een 
deskundige of intrekking van het 
lidmaatschap van een deskundige van een 
nationale commissie van deskundigen, in 
geval van ernstige inbreuken op 
accreditatienormen bij de opstelling of 
verificatie van milieurapporten en andere 
onder deze richtlijn ressorterende milieu-
informatie."

Or. en
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Motivering

Er dienen sancties te worden ingevoerd voor deskundigen wier werk nalatig of kwalitatief 
ondermaats is gebleken.

Amendement 16

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

" g septies) "straffen": geldboetes en/of 
strafrechtelijke vervolging voor erkende 
deskundigen en andere verantwoordelijke 
partijen, in geval van ernstige inbreuken 
op accreditatienormen bij de opstelling of 
verificatie van milieurapporten en andere 
onder deze richtlijn ressorterende milieu-
informatie."

Or. en

Motivering

Er dienen straffen te worden ingevoerd voor deskundigen wier werk nalatig of kwalitatief 
ondermaats is gebleken. 

Amendement 17

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 

"3. Indien hun nationale wetgeving in die 
mogelijkheid voorziet, kunnen de lidstaten 
per geval en uitsluitend na raadpleging 
van het publiek, 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 
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gevolgen zou hebben voor deze 
doeleinden."

dat toepassing in die gevallen nadelige 
gevolgen zou hebben voor deze 
doeleinden. De lidstaten stellen de 
Commissie op de hoogte van het eventuele 
gebruik dat zij van deze uitzonderingen 
hebben gemaakt, de redenen daarvoor en 
het beoogde doel."

Or. en

Motivering

De richtlijn moet zo streng mogelijk zijn om ervoor te zorgen dat bij de uitvoering van 
projecten de milieuvereisten worden nageleefd. Er kunnen bepaalde uitzonderingen worden 
gemaakt, doch uitsluitend voor projecten die bedoeld zijn om civiele noodgevallen het hoofd 
te bieden. De Commissie en het betrokken publiek dienen dienovereenkomstig te worden 
geïnformeerd.

Amendement 18

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."

Schrappen

Or. en

Motivering

De MEB-richtlijn moet zo streng mogelijk zijn om ervoor te zorgen dat bij de uitvoering van 
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projecten de milieuvereisten worden nageleefd. Wanneer er uitzonderingen worden gemaakt 
op grond van specifieke nationale wetgeving, kan de doeltreffende, uniforme en adequate 
tenuitvoerlegging van de MEB-richtlijn niet worden gewaarborgd. Deze uitzondering creëert 
bovendien problemen met betrekking tot de omzettingsverplichting in alle lidstaten.

Amendement 19

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"3. Voor projecten waarvoor de 
verplichting om een beoordeling van de 
milieueffecten uit te voeren voortvloeit uit 
zowel deze richtlijn als andere wetgeving 
van de Unie wordt een gecoördineerde of 
gemeenschappelijke procedure vastgesteld 
die aan de vereisten van de toepasselijke 
wetgeving van de Unie voldoet.

"3. Voor projecten, inclusief projecten met 
een grensoverschrijdende effect, waarvoor 
de verplichting om een beoordeling van de 
milieueffecten uit te voeren voortvloeit uit 
zowel deze richtlijn als andere wetgeving 
van de Unie wordt een gecoördineerde of 
gemeenschappelijke procedure vastgesteld 
die aan de vereisten van de toepasselijke 
wetgeving van de Unie voldoet. Hiervoor 
geldt de strengst mogelijke wetgeving.

Or. en

Motivering

Grensoverschrijdende MEB-procedures in het kader van de richtlijn moeten beter in 
overeenstemming worden gebracht met de eisen van het Verdrag van Espoo waarbij de EU 
partij is. Om het milieu en de menselijke gezondheid beter te beschermen dient de strengt 
mogelijke wetgeving van toepassing te zijn.

Amendement 20

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 
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artikel 7 kunnen de lidstaten in 
uitzonderlijke gevallen en uitsluitend na 
raadpleging van het publiek, voor een 
welbepaald project gehele of 
gedeeltelijke vrijstelling verlenen van de 
bepalingen van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Teneinde een transparante en robuuste procedure te waarborgen, is raadpleging van het 
publiek essentieel wanneer lidstaten besluiten specifieke projecten uit te zonderen.

Amendement 21

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de bevolking, de menselijke gezondheid 
en de biodiversiteit, met bijzondere 
aandacht voor op grond van Richtlijn 
92/43/EEG(*) van de Raad en Richtlijn 
2009/147/EG van het Europees Parlement 
en de Raad(**) beschermde soorten en 
habitats;

a) de bevolking, de menselijke gezondheid 
en de biodiversiteit, met bijzondere 
aandacht voor op grond van Richtlijn 
92/43/EEG(*) van de Raad en Richtlijn 
2009/147/EG van het Europees Parlement 
en de Raad(**) beschermde soorten en 
habitats, evenals de wenselijkheid om 
nettoverlies van biodiversiteit te 
voorkomen;

Or. en

Motivering

Het voortschrijdende verlies van biodiversiteit in Europa heeft geleid tot nieuwe toezeggingen 
om dit verlies en de teloorgang van ecosysteemdiensten vóór 2020 een halt toe te roepen en, 
indien mogelijk te herstellen.
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Amendement 22

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan lid 2 wordt de volgende alinea 
toegevoegd:
"De lidstaten kunnen besluiten om beide 
onder a) en b) genoemde procedures toe 
te passen. Indien de onder b) genoemde 
procedure van toepassing is, dient het 
publiek te worden geraadpleegd met 
betrekking tot de vaststelling van 
drempelwaarden of criteria."

Or. en

Motivering

Teneinde een transparante en robuuste procedure te waarborgen, is raadpleging van het 
publiek essentieel wanneer lidstaten de in bijlage II opgenomen drempelwaarden vaststellen.

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – letter a
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"3. Voor in bijlage II genoemde projecten 
verstrekt de opdrachtgever informatie over 
de kenmerken van het project, de potentiële 
gevolgen daarvan voor het milieu en de 
geplande maatregelen om aanzienlijke 
effecten te vermijden en te beperken. De 
gedetailleerde lijst van de mee te delen 
informatie is vastgesteld in bijlage II.A."

"3. Voor in bijlage II genoemde projecten, 
met uitzondering van projecten die een 
door de lidstaat overeenkomstig 
lid 2 onder b) vastgestelde relevante 
drempelwaarde of vastgesteld relevant 
criterium niet bereiken of overschrijden,
verstrekt de opdrachtgever informatie over 
de kenmerken van het project en de 
potentiële gevolgen daarvan voor het 
milieu. De gedetailleerde lijst van de mee 
te delen informatie is vastgesteld in bijlage 
II.A. De informatie wordt publiek 
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toegankelijk gemaakt voorafgaand aan de 
in lid 2 bedoelde bepaling."

Or. en

Motivering

De rapporteur keert zich tegen het voorstel dat de door de opdrachtgever voor 
screeningdoeleinden verstrekte informatie tevens risicobeperkende maatregelen moet 
omvatten (artikel 4, lid 3). Hoewel het bij projecten van belang is om aanzienlijke effecten te 
vermijden en te beperken, moeten deze effecten worden beoordeeld, en dienen doeltreffende 
risicobeperkende maatregelen te worden vastgesteld op grond van de MEB-procedure. Er 
bestaat een reëel risico dat opdrachtgevers in de screeningfase een op een volledige 
milieuverklaring gelijkend document zullen verschaffen om ervoor te zorgen dat hun project 
de screening doorstaat en aldus het naar behoren in overweging nemen van alternatieven en 
de raadpleging van milieu-instanties en het publiek te omzeilen.

Amendement 24

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De bevoegde instantie kan bepalen 
dat een in bijlage II opgenomen project 
niet wordt onderworpen aan een 
beoordeling overeenkomstig de artikelen 5 
tot en met 10, uitsluitend wanneer zij 
ervan is overtuigd dat dit project geen 
vermoedelijke aanzienlijke milieueffecten 
heeft.

Or. en

Motivering

In overeenstemming met de wijzigingen in artikel 4, lid 3.
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Amendement 25

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

"5. De bevoegde autoriteit komt tot haar
bepaling overeenkomstig de leden 2 
en 4 bis, rekening houdend met de door de 
opdrachtgever overeenkomstig lid 3
verstrekte 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. Wanneer de bevoegde 
autoriteit bepaalt dat er geen 
milieueffectbeoordeling hoeft te worden 
uitgevoerd op grond van de artikelen 5 tot 
en met 10 aangezien het project een door 
de lidstaat overeenkomstig lid 2 onder b) 
vastgestelde relevante drempelwaarde of 
vastgesteld relevant criterium niet bereikt 
of overschrijdt, dient dit aan het publiek 
bekend te worden gemaakt. In andere 
gevallen dient de overeenkomstig lid 2 tot 
stand gekomen bepaling:

Or. en

Motivering

In overeenstemming met de wijzigingen in artikel 4, lid 3.

Amendement 26

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na raadpleging van de opdrachtgever en 2. Na raadpleging van de opdrachtgever, de 
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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:

in artikel 6, lid 1, bedoelde autoriteiten en 
het betrokken publiek, 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:

Or. en

Motivering

Bedoeld om inspraak van het publiek te integreren in de in artikel 5 bedoelde "scoping"-
procedures.

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de redelijke alternatieven die relevant 
zijn voor het voorgestelde project en de 
specifieke kenmerken daarvan;

d) de alternatieven die relevant zijn voor 
het voorgestelde project en de specifieke 
kenmerken daarvan, rekening houden met 
de milieueffecten;

Or. en

Motivering

De alternatieven moeten worden beoordeeld op milieuaspecten. Indien de alternatieven 
slechts een soort cosmetische wijzigingen vormen van dezelfde aanpak, voldoen zij niet aan 
de bepalingen inzake milieuvereisten.

Amendement 28

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

bijstaan door erkende en technisch 
bekwame deskundigen als bedoeld in lid 3 
van dit artikel. De opdrachtgever kan
daarna slechts om aanvullende informatie 
worden verzocht wanneer dit 
gerechtvaardigd is door nieuwe 
omstandigheden.

Or. en

Motivering

Het spreekt vanzelf dat de bevoegde autoriteit om aanvullende informatie kan vragen 
wanneer er sprake is van nieuwe omstandigheden zonder een dergelijk verzoek te hoeven 
rechtvaardigen.

Amendement 29

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om de volledigheid en kwaliteit van de 
in artikel 5, lid 1, bedoelde milieurapporten 
te waarborgen dient:

3. Om de volledigheid, kwaliteit en
onafhankelijkheid van de in artikel 5, lid 
1, bedoelde milieurapporten en andere 
onder deze richtlijn ressorterende milieu-
informatie te waarborgen dient:

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 en andere onder deze 
richtlijn ressorterende milieu-informatie 
worden opgesteld door een
onafhankelijke, erkende en technisch 
bekwame deskundige; en

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

b) de bevoegde autoriteit te waarborgen dat 
het milieurapport en andere onder deze 
richtlijn ressorterende milieu-informatie 
worden gecontroleerd door erkende en 
technisch bekwame deskundigen en/of 
comités van nationale deskundigen.

De opdrachtgever mag voor de opstelling 
van het milieurapport geen beroep doen op 

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

deze richtlijn ressorterende milieu-
informatie 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 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
onafhankelijke erkende en technisch 
bekwame deskundigen (bijvoorbeeld 
vereiste kwalificaties, evaluatieopdracht, 
certificering, intrekking van de vergunning,
sancties en straffen) worden bepaald door 
de lidstaten overeenkomstig de bepalingen 
van lid 4."

Or. en

Motivering

De voorgestelde wijzigingen hebben ten doel de onafhankelijkheid en de vakbekwaamheid 
van de deskundigen te waarborgen. 

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan artikel 5 wordt, na lid 3, het volgende 
lid toegevoegd:
"3 bis. De lidstaten zorgen voor de opzet 
van en het toezicht op onafhankelijke 
nationale erkenningsinstanties die 
toereikende, technische kwaliteitsnormen 
toepassen voor de erkenning van 
technisch bekwame deskundigen en/of 
een nationale commissie van 
deskundigen. Indien er sprake is van 
ernstige inbreuken op accreditatienormen 
door deskundigen bij de opstelling of 
verificatie van een milieurapport en 
andere onder deze richtlijn ressorterende 
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milieu-informatie, kunnen aan de voor 
deze inbreuken verantwoordelijke 
deskundigen sancties en straffen worden 
opgelegd. Erkende en/of technisch 
bekwame deskundigen die zijn benoemd 
in de nationale commissies hebben, indien 
van toepassing, eenzelfde 
verantwoordingsplicht."

Or. en

Motivering

Dit amendement heeft ten doel de technische onafhankelijkheid van de deskundigen te 
bevorderen en ervoor te zorgen dat zij rekenschap verschuldigd zijn voor de volledigheid en 
de kwaliteit van de informatie die zij verstrekken of verifiëren. 

Amendement 31

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

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

Met de resultaten van de raadplegingen en 
de krachtens de artikelen 5, 6 en 7 
ingewonnen informatie wordt in het kader 
van de vergunningsprocedure naar 
behoren rekening gehouden. Daartoe 
wordt in het besluit om een vergunning te 
verlenen de volgende informatie 
opgenomen:

Or. en

Motivering

Artikel 6, lid 8, van het Verdrag van Aarhus bepaalt dat "naar behoren rekening" moet 
worden gehouden met de resultaten van de openbare raadplegingsprocedure, waarmee wordt 
geïmpliceerd dat deze resultaten als een "advies" moeten worden beschouwd inzake het te 
nemen besluit. De minder dwingende bepaling in de huidige richtlijn die voorschrijft dat de 
openbare raadplegingsprocedure "in aanmerking wordt genomen" bij het besluit van de 
bevoegde autoriteit, voldoet derhalve niet aan het vereiste om het Verdrag van Aarhus correct 
om te zetten. Om deze inconsistentie te corrigeren wordt voorgesteld de in het Verdrag van 
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Aarhus gebruikte terminologie "naar behoren rekening houden" over te nemen.

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 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 autoriteit besluit een 
vergunning te verlenen, neemt zij in die 
vergunning maatregelen op om de 
aanzienlijke nadelige gevolgen voor het 
milieu van zowel de constructie- als de 
bedrijfsfase 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 en/of een nettoverlies 
van biodiversiteit optreden, alsook 
corrigerende maatregelen te 
vergemakkelijken.

Or. en

Motivering

Bedoeld om te waarborgen dat toezicht de constructiefase en de bedrijfsfase bestrijkt en 
onder de verantwoordelijkheid van de bevoegde autoriteit valt, en dat de resultaten ervan 
openbaar worden gemaakt.

Amendement 33

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

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 
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belang van de milieueffecten ervan. belang van de milieueffecten ervan. De 
uitkomsten van dergelijke monitoring 
worden voorgelegd aan de bevoegde 
autoriteit en openbaar toegankelijk 
gemaakt.

Or. en

Motivering

Bedoeld om te waarborgen dat toezicht de constructiefase en de bedrijfsfase bestrijkt en 
onder de verantwoordelijkheid van de bevoegde autoriteit valt, en dat de resultaten ervan 
openbaar worden gemaakt.

Amendement 34

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

De opdrachtgever wordt verplicht om 
corrigerende maatregelen te treffen 
wanneer uit controles is gebleken dat er 
sprake is van onvoorziene schadelijke 
effecten. Opdrachtgevers, technisch 
bekwame deskundigen en/of nationale 
deskundigen kunnen straffen en/of 
sancties krijgen opgelegd wanneer 
onvoorziene schadelijke milieueffecten 
het gevolg zijn van nalatigheid of een 
ernstige inbreuk op de 
accreditatienormen. Het voorstel van de 
opdrachtgever voor corrigerende 
maatregelen wordt openbaar toegankelijk 
gemaakt en goedgekeurd door de 
bevoegde autoriteit die zorg draagt voor 
de naleving ervan.

Or. en

Motivering

Bedoeld om te waarborgen dat toezicht de constructiefase en de bedrijfsfase bestrijkt en 
onder de verantwoordelijkheid van de bevoegde autoriteit valt, en dat de resultaten ervan 
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openbaar worden gemaakt.

Amendement 35

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) na bestudering van het milieurapport en 
de opmerkingen en standpunten van het 
betrokken publiek, de voornaamste redenen 
en overwegingen waarop de beslissing is 
gebaseerd, met inbegrip van informatie 
over de inspraakprocedure;

b) na bestudering van het milieurapport en 
de opmerkingen en standpunten van het 
betrokken publiek, de voornaamste redenen 
en overwegingen waarop de beslissing is 
gebaseerd, met inbegrip van informatie 
over de vraag hoe naar behoren rekening 
is gehouden met de inspraakprocedure;

Or. en

Motivering

Artikel 6, lid 8, van het Verdrag van Aarhus bepaalt dat "naar behoren rekening" moet 
worden gehouden met de resultaten van de openbare raadplegingsprocedure. Voorgesteld 
wordt om de in het Verdrag van Aarhus gebruikte terminologie "naar behoren rekening 
houden" over te nemen.

Amendement 36

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 maken eveneens de in lid 1 
bedoelde informatie publiek wanneer de 
bevoegde autoriteit haar 
milieueffectbeoordeling van het project 
afsluit."

Or. en



PE507.937v01-00 28/35 PA\930581NL.doc

NL

Motivering

In overeenstemming met artikel 9, lid 1.

Amendement 37

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het volgende lid 3 wordt toegevoegd: (b) de volgende leden 3 en 4 worden
toegevoegd:

"4. Het publiek mag de rechtsgeldigheid 
van een besluit tot verlening van een 
vergunning aanvechten en onder meer om 
het gebruik van dwangmaatregelen 
verzoeken, door binnen drie maanden na 
afgifte van het formele besluit door de 
bevoegde autoriteit, een gerechtelijke 
procedure in gang te zetten."

Or. en

Motivering

De richtlijn voorziet niet in de op grond van het Verdrag van Aarhus vereiste rechtsmiddelen. 
Dit amendement heeft ten doel deze tekortkoming te verhelpen en te voorzien in een passend 
tijdsbestek waarbinnen het publiek beroep kan aantekenen, terwijl tegelijkertijd wordt 
gewaarborgd dat projecten waarvoor een vergunning is afgegeven niet in gang mogen 
worden gezet alvorens de termijn voor het aantekenen van beroep is verstreken.

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 11
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 12 ter – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 12 bis bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie verleend voor een onbepaalde 

2. De in artikel 12 bis bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie verleend voor een onbepaalde 
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periode vanaf [Datum van de 
inwerkingtreding van deze richtlijn in te 
vullen door het Bureau voor publicaties].

periode vanaf [Datum van de 
inwerkingtreding van deze richtlijn in te 
vullen door het Bureau voor publicaties]. 
De Commissie stelt uiterlijk negen 
maanden voor het einde van de termijn 
van vijf jaar een verslag op over de 
bevoegdheidsdelegaties. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
verlengd met termijnen van dezelfde duur, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich uiterlijk drie maanden voor het einde 
van elke termijn tegen deze verlenging 
verzet.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
"(worden) in de wetgevingshandelingen (…) uitdrukkelijk de doelstellingen, de inhoud, de 
strekking en de duur van de bevoegdheidsdelegatie afgebakend." Hiermee wordt beoogd de 
overige instellingen van de EU te informeren over de vaststelling en de resultaten van 
gedelegeerde handelingen.

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage – punt -1 (nieuw)
Richtlijn 2011/92/EU
Bijlage I – paragrafen 14 bis en 14 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

in bijlage I worden de volgende 
paragrafen ingevoegd:
"14 bis. Exploratie, beoordeling en 
winning van aardolie en/of aardgas dat 
zich bevindt in lagen van gasschalies of 
andere sedimentaire rotsformaties met 
een vergelijkbare lage of lagere 
permeabiliteit en poreusheid, ongeacht de 
hoeveelheid gewonnen materiaal.
14 ter. Exploratie en winning van aardgas 
uit steenkoollagen, ongeacht de 
hoeveelheid gewonnen materiaal."
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Or. en

Motivering

Het specifieke karakter van de winningsactiviteiten van schaliegas vormt een belangrijk 
onderwerp dat op dit moment niet naar behoren door de MEB-richtlijn wordt bestreken, 
hetgeen tot gevolg heeft dat deze winningsactiviteiten voorafgaand aan ieder nieuw project 
aan een problematische, niet-systematische en niet-verplichte milieueffectbeoordeling worden 
onderworpen. Dit amendement volgt de aanbevelingen op van de Commissie verzoekschriften 
die aandringt op uitvoering van een systematische milieueffectbeoordeling voor ieder nieuw 
onconventioneel aardgas- of aardolieproject. Het wordt toegevoegd aan bijlage I, in 
navolging van artikel 4, lid 1, van de MEB-richtlijn, waarin wordt bepaald dat bepaalde in 
bijlage I genoemde projecten aan een beoordeling moeten worden onderworpen.

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage – punt 1
Richtlijn 2011/92/EU
Bijlage II. A – paragraaf 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een beschrijving van de plaats van het 
project, met bijzondere aandacht voor de 
kwetsbaarheid van het milieu in de 
gebieden waarop de projecten van invloed 
kunnen zijn.

b) een beschrijving van de plaats van het 
project, het omliggende gebied, met 
bijzondere aandacht voor de kwetsbaarheid 
van het milieu in de gebieden waarop de 
projecten van invloed kunnen zijn.

Or. en

Motivering

Bedoeld om een omschrijving te krijgen van de natuurlijke omgeving nabij het project.

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage – punt 1
Richtlijn 2011/92/EU
Bijlage II. A – paragraaf 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, 
met name bodem, land, water en 
biodiversiteit, met inbegrip van 

b) het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, 
met name bodem, land, water, lucht en 
biodiversiteit, met inbegrip van 
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hydromorfologische veranderingen. hydromorfologische veranderingen.

Or. en

Motivering

Lucht moet ook bij de natuurlijke hulpbronnen worden opgenomen.

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage – punt 2
Richtlijn 2011/92/EU
Bijlage III – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, 
met name land, bodem, water en 
biodiversiteit, met inbegrip van 
hydromorfologische veranderingen;

c) het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, 
met name land, bodem, water, lucht en 
biodiversiteit, met inbegrip van 
hydromorfologische veranderingen.

Or. en

Motivering

Lucht moet ook bij de natuurlijke hulpbronnen worden opgenomen.

Amendement 43

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) kustgebieden; ii) kustgebieden en het mariene milieu;

Or. en

Motivering

Hoewel de kustgebieden de interactie tussen het mariene en het terrestrische gedeelte 
bestrijken, is het van belang het "mariene milieu" toe te voegen.
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Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage – punt 2
Richtlijn 2011/92/EU
Bijlage III – punt 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) het omliggende gebied.

Or. en

Motivering

Het is van belang een subparagraaf d) toe te voegen waarin het omliggende gebied van het 
project wordt omschreven.

Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage – punt 2
Richtlijn 2011/92/EU
Bijlage IV – punt 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een beschrijving van de fysieke 
kenmerken van het gehele project, zo nodig 
met inbegrip van de ondergrond, en de 
eisen met betrekking tot water- en 
landgebruik tijdens de bouw- en de 
bedrijfsfasen;

a) een beschrijving van de fysieke 
kenmerken van het gehele project, zo nodig 
met inbegrip van de ondergrond, en de 
eisen met betrekking tot water-, energie-
en landgebruik tijdens de bouw- en de 
bedrijfsfasen;

Or. en

Motivering

Het is belangrijk ook energie op te nemen.

Amendement 46

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

b) een beschrijving van de voornaamste
kenmerken van de productieprocessen, 
bijvoorbeeld aard en hoeveelheden van de 
gebruikte materialen, energie en natuurlijke 
hulpbronnen (waaronder water, land, 
bodem en biodiversiteit);

b) een beschrijving van de voornaamste 
kenmerken van de productieprocessen, 
bijvoorbeeld aard en hoeveelheden van de 
gebruikte materialen, energie en natuurlijke 
hulpbronnen (waaronder water, lucht, land, 
bodem en biodiversiteit);

Or. en

Motivering

Lucht moet ook bij de natuurlijke hulpbronnen worden opgenomen.

Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage – punt 2
Richtlijn 2011/92/EU
Bijlage IV – punt 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het bestaan van het project; a) het bestaan en de sloop-, bouw- en 
exploitatiewerkzaamheden van het project;

Or. en

Motivering

In overeenstemming met de nieuwe bepaling in artikel 2.

Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage – punt 2
Richtlijn 2011/92/EU
Bijlage IV – punt 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de uitstoot van verontreinigende stoffen, 
geluidshinder, trillingen, licht, warmte, 
straling, het ontstaan van milieuhinder en 

c) de uitstoot van verontreinigende stoffen, 
geluidshinder, trillingen, licht, warmte, 
straling, het ontstaan van milieuhinder en 
het wegwerken en terugwinnen van 
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het wegwerken van afvalstoffen; afvalstoffen;

Or. en

Motivering

Het terugwinnen van afvalstoffen betreft het gebruik van afvalstoffen ter vervanging van 
andere niet-afvalstoffen, teneinde op milieuvriendelijke wijze een gunstig resultaat te 
bereiken.

Amendement 49

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage – punt 2
Richtlijn 2011/92/EU
Bijlage IV – punt 5 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de risico's voor de menselijke 
gezondheid, het cultureel erfgoed of het 
milieu (bijvoorbeeld door ongevallen of
rampen);

d) de risico's voor de menselijke 
gezondheid, het cultureel erfgoed of het 
milieu (bijvoorbeeld door ongevallen of
door de mens veroorzaakte of 
natuurrampen);

Or. en

Motivering

Om te specificeren dat rampen ook door de mens kunnen worden veroorzaakt.

Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage – punt 2
Richtlijn 2011/92/EU
Bijlage IV – punt 5 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de uitstoot van broeikasgassen, onder 
meer van landgebruik, verandering in 
landgebruik en bosbouw;

f) de uitstoot van broeikasgassen, onder 
meer van landgebruik, verandering in 
landgebruik, bosbouw en de 
energiebehoeften van het project;

Or. en
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Motivering

Ook energie moet worden genoemd.

Amendement 51

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage – punt 2
Richtlijn 2011/92/EU
Bijlage IV – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Een beschrijving van de beoogde 
maatregelen om de in punt 5 bedoelde 
aanzienlijke nadelige milieueffecten te 
voorkomen, te beperken en zo mogelijk te 
verhelpen en, in voorkomend geval, van 
eventuele voorgestelde toezichtsregelingen, 
inclusief de voorbereiding van een analyse 
van de nadelige milieueffecten na de 
uitvoering van het project. In deze 
beschrijving moet worden uitgelegd in 
welke mate aanmerkelijke nadelige 
effecten worden beperkt of 
gecompenseerd, met betrekking tot zowel 
de bouwfase als de operationele fase.

7. Een beschrijving van de beoogde 
maatregelen om de in punt 5 bedoelde 
aanzienlijke nadelige milieueffecten in 
eerste instantie te voorkomen, vervolgens
te beperken en zo mogelijk en als laatste 
redmiddel te verhelpen en, in voorkomend 
geval, van eventuele voorgestelde 
toezichtsregelingen, inclusief de 
voorbereiding van een analyse van de 
nadelige milieueffecten na de uitvoering 
van het project. In deze beschrijving moet 
worden uitgelegd in welke mate 
aanmerkelijke nadelige effecten worden 
beperkt of gecompenseerd, met betrekking 
tot zowel de bouwfase als de operationele 
fase.

Or. en

Motivering

De milieueffectbeoordeling vereist dat de opdrachtgever een beschrijving geeft van de 
voornaamste maatregelen om aanzienlijke schadelijke effecten te voorkomen, te beperken en 
zo mogelijk te verhelpen. Dit amendement versterkt de hiërarchie inzake risicobeperking 
aangezien hierin wordt benadrukt dat het voorkomen van schade de voorkeur geniet, terwijl 
het verhelpen van schade als laatste redmiddel moet worden gezien.


