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BEKNOPTE MOTIVERING

Voorstel van de Commissie

Richtlijn 2011/92/EU (MEB-richtlijn) schrijft voor dat projecten die waarschijnlijk 
aanzienlijke milieugevolgen zullen hebben aan een milieueffectbeoordeling moeten worden 
onderworpen voordat er een vergunning voor wordt afgegeven.
Hoewel die richtlijn sinds de vaststelling ervan in 1985 meerdere malen werd gewijzigd, is zij 
niet ingrijpend genoeg veranderd om alle veranderingen in de beleidscontext en op 
wetgevings- en technisch gebied te weerspiegelen. De afgelopen 25 jaar is de EU uitgebreid, 
er daarmee zijn ook de omvang en de ernst van de milieuproblemen die moeten worden 
aangepakt en het aantal grote infrastructuurprojecten op EU-schaal (bijvoorbeeld 
grensoverschrijdende projecten op het gebied van energie of vervoer) toegenomen. Om in te 
spelen op deze veranderingen worden in het voorstel tot wijziging van de richtlijn belangrijke 
nieuwe aanpassingen in het rechtskader aangebracht: tekortkomingen in de 
toetsingsprocedure worden aangepakt, evenals de kwaliteit en de analyse van de van de 
milieueffectbeoordeling en het gevaar van inconsequenties binnen het beoordelingsproces. 
Tot slot wordt een ander belangrijk punt aan de orde gesteld, namelijk de mogelijkheid om de 
richtlijn niet toe te passen voor projecten die uitsluitend bestemd zijn voor nationale defensie 
of om het hoofd te bieden aan civiele noodsituaties.

Zienswijze van de rapporteur

De rapporteur steunt de wijzigingen in de richtlijn die de Commissie voorstelt want hij is van 
mening dat het vanwege de grensoverschrijdende aard van milieukwesties (bijv. 
klimaatverandering en rampengevaar) noodzakelijk is dat er op Europees niveau actie wordt 
ondernomen om voor gelijke voorwaarden te zorgen en om meerwaarde te creëren ten 
opzichte van afzonderlijke nationale acties. Niettemin vindt hij dat bepaalde aspecten van de 
richtlijn verder verbeterd kunnen worden door een paar kleine aanpassingen aan te brengen. 
Dat geldt bijvoorbeeld voor het benadrukken van de mogelijke impact die de 
milieueffectbeoordeling kan hebben op de bescherming van historisch erfgoed of het 
toerisme, en voor de erkenning van het feit dat grensoverschrijdende projecten, die zo 
belangrijk zijn voor het Europees vervoersbeleid, niet hetzelfde zijn als projecten met 
grensoverschrijdende gevolgen. Volgens de rapporteur is het maken van dit onderscheid 
essentieel om voor een zo goedmogelijke coördinatie van de acties te zorgen om zo de vaak 
strikte termijnen te kunnen naleven en te voldoen aan de verwachtingen van talrijke publieke 
en private belanghebbenden. Tot slot stelt de rapporteur voor het Europese rechtskader 
samenhangender te maken door enkele kleine aanpassingen aan de wetgeving inzake de TEN-
T-richtsnoeren aan te brengen.

Deze ideeën worden verwoord in de volgende amendementen:

AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Alle nodige maatregelen moeten 
worden genomen om te waarborgen dat 
de projecten worden uitgevoerd in 
overeenstemming met de relevante 
voorschriften en procedures van de Unie 
en de lidstaten, en met name de 
Uniewetgeving inzake milieu, 
klimaatbescherming, veiligheid, 
beveiliging, concurrentie, staatssteun, 
overheidsaankopen, volksgezondheid en 
toegankelijkheid.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 ter) Voor grensoverschrijdende 
projecten dienen de betrokken lidstaten en 
buurlanden alle nodige maatregelen te 
nemen om ervoor te zorgen dat de 
respectieve bevoegde autoriteiten 
samenwerken om al in een vroeg stadium 
in de planning samen een geïntegreerde 
en coherente grensoverschrijdende 
milieueffectbeoordeling te verstrekken, 
overeenkomstig de toepasselijke wetgeving 
inzake medefinanciering door de EU.
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Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) ) Een van de doelstellingen van 
het Verdrag van Aarhus, die de EU heeft 
geratificeerd en omgezet in haar 
wetgeving, is het waarborgen van het 
recht van het publiek om deel te nemen 
aan de besluitvorming met betrekking tot 
milieuaangelegenheden. Inspraak, onder 
meer van verenigingen, organisaties en 
groepen, in het bijzonder niet-
gouvernementele organisaties die de 
milieubescherming bevorderen, moet 
bijgevolg steeds worden aangemoedigd. 
Met bepaalde elementen van deze richtlijn 
moet ook meer rekening worden 
gehouden bij grensoverschrijdende 
vervoersprojecten, door bij de 
totstandbrenging van vervoerscorridors 
gebruik te maken van bestaande 
structuren en van instrumenten om de 
mogelijke gevolgen voor het milieu vast te 
stellen.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24 bis) De lidstaten en andere 
initiatiefnemers van projecten dienen 
ervoor te zorgen dat beoordelingen van 
grensoverschrijdende projecten efficiënt 
worden uitgevoerd en dat onnodige 
vertraging wordt vermeden.
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Amendement 5

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) "grensoverschrijdend traject": het 
traject dat zorgt voor de continuïteit van 
een project van gemeenschappelijk belang 
tussen de dichtstbijzijnde stedelijke 
knooppunten aan weerszijden van de 
grens tussen twee lidstaten of tussen een 
lidstaat en een naburig land.

Motivering

Omwille van de samenhang tussen deze richtlijn, het Verdrag van Espoo en de nieuwe TEN-
T-verordening, moeten dezelfde bewoordingen en definities worden gebruikt.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – letter c
Richtlijn 2011/92/EG
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, om 
het hoofd te bieden aan civiele 
noodsituaties of om nationaal erfgoed dat 
door de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat als zodanig is geclassificeerd te 
beschermen, indien zij oordelen dat 
toepassing in die gevallen nadelige 
gevolgen zou hebben voor deze 
doeleinden.
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Motivering

Historisch erfgoed is een belangrijk onderdeel van de collectieve identiteit, en daarom moet 
het mogelijk zijn om projecten die bestemd zijn voor de bescherming ervan vrij te stellen van 
de toepassing van deze richtlijn.

Amendement 7

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Voor projecten, inclusief projecten met 
een grensoverschrijdend 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 alle vereisten van de toepasselijke 
wetgeving van de Unie voldoet.

Motivering

De hoofdcorridors van de TEN-T-projecten omvatten belangrijke grensoverschrijdende 
projecten in het kader waarvan de MEB zorgvuldig uitgevoerd moet worden en aan alle 
voorschriften van de bestaande EU-wetgeving moet worden voldaan.

Amendement 8

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) grond, bodem, water en lucht;
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Motivering

(Zie amendement op artikel 3, letter e bis (nieuw)).

Amendement 9

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) materiële goederen, het cultureel erfgoed 
en het landschap

c) materiële goederen, het cultureel en 
historisch erfgoed en het landschap;

Motivering

(Zie amendement op artikel 1, lid 3).

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2011/92/EG
Artikel 3 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e ter. het toerisme, indien de toeristische 
activiteit aanzienlijke effecten heeft op de 
plaatselijke en regionale economie;

Motivering

De uitvoering van bepaalde projecten kan negatieve gevolgen hebben voor de toeristische 
activiteit, wat dan weer funest kan zijn voor de economie van een lidstaat, vooral wanneer die 
in grote mate afhankelijk is van het toerisme.

Amendement 11

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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."

Voor in bijlage II genoemde projecten, die 
volgens artikel 4, lid 2, worden 
onderworpen aan een onderzoek per 
geval, 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.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EG
Artikel 5 – lid 3 – alinea 2– letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de in artikel 3 bedoelde milieuaspecten
die significante gevolgen kunnen 
ondervinden;

e) de in artikel 3 bedoelde aspecten die 
significante gevolgen kunnen ondervinden;

Motivering

De reikwijdte en het detailleringsniveau van de in het milieurapport op te nemen informatie 
moeten zich niet beperken tot alleen de milieuaspecten.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EG
Artikel 5 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het volgende artikel 5 bis (nieuw) wordt 
ingevoegd:
5 bis) Voor grensoverschrijdende 
projecten nemen de betrokken lidstaten en 
buurlanden alle nodige maatregelen om 
ervoor te zorgen dat de respectieve 
bevoegde autoriteiten samenwerken om al 
in een vroeg stadium in de planning 
samen een geïntegreerde en coherente 
grensoverschrijdende 
milieueffectbeoordeling te verstrekken, 
overeenkomstig de toepasselijke wetgeving 
inzake medefinanciering door de EU.
Bij projecten in het kader van het 
Europese vervoersnet worden de 
mogelijke gevolgen voor het Natura 2000-
netwerk vastgesteld met gebruikmaking 
van het TENtec-systeem en het Natura 
2000-informatiesysteem van de 
Commissie en mogelijke alternatieve 
systemen.

Motivering

Bij vervoersinfrastructuurprojecten moeten de TENtec- en Natura 2000-informatiesystemen 
samen worden gebruikt om al in een vroeg stadium te anticiperen op mogelijke problemen.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 7
Richtlijn 2011/92/EG
Artikel 7 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij grensoverschrijdende 
vervoersprojecten van gemeenschappelijk 
belang, ook in een corridor 
overeenkomstig bijlage I bij de 
verordening tot vaststelling van de 
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Connecting Europe Facility, betrekken de 
lidstaten de coördinatoren bij de 
werkzzamheden in het kader van een 
openbare raadpleging. De coördinator ziet 
erop toe dat bij de planning van nieuwe 
infrastructuur wordt voorzien in een 
brede maatschappelijke raadpleging van 
alle belanghebbenden en van het 
maatschappelijk middenveld. De 
coördinator kan in elk geval oplossingen 
voorstellen voor de ontwikkeling van het 
corridorplan en voor een evenwichtige 
uitvoering daarvan.

Motivering

De coördinatoren van de corridors in het trans-Europees vervoersnetwerk moeten betrokken 
worden bij de activiteiten in het kader van een openbare raadpleging, om vroegtijdig 
mogelijke problemen te kunnen vaststellen, mede gezien het feit dat grensoverschrijdende 
projecten extra moeilijkheden met zich meebrengen.

Amendement 15

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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:

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: de minder 
dwingende bepaling in de huidige richtlijn die voorschrijft dat de openbare 
raadplegingsprocedure "in aanmerking wordt genomen" bij het besluit van de bevoegde 
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autoriteit, is derhalve niet in overeenstemming met de vereisten van het Verdrag van Aarhus.

Amendement 16

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

een samenvatting van de overeenkomstig 
de artikelen 6 en 7 aan de orde gestelde 
kwesties;

Motivering

De letters c) en d) leveren de benodigde informatie om de opdrachtgever en het publiek te 
informeren over de manier waarop de uitkomsten van de milieubeoordeling (uitgevoerd door 
de opdrachtgever), de resultaten van de raadpleging en andere relevante zaken de bevoegde 
autoriteit tot haar beslissing hebben gebracht.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EG
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 optreden, alsook 



AD\940225NL.doc 13/17 PE510.526v02-00

NL

corrigerende maatregelen te 
vergemakkelijken.

Motivering

Om ervoor te zorgen dat het monitoren zowel de constructie- als de bedrijfsfase bestrijkt, die 
zeer relevant zijn bij de tenuitvoerlegging van vervoersprojecten.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EG
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 
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. Deze 
uitkomsten worden voorgelegd aan de 
bevoegde autoriteit en openbaar 
toegankelijk gemaakt.

Motivering

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

Amendement 19

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

informatie publiek wanneer de bevoegde 
autoriteit haar milieueffectbeoordeling van 
het project afsluit.

Motivering

Coherentie met artikel 9, lid 1.

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 11
Richtlijn 2011/92/EG
Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 12 ter gedelegeerde 
handelingen vast te stellen betreffende de 
in bijlage III genoemde selectiecriteria en 
de in de bijlage II.A en IV bedoelde 
informatie om deze in overeenstemming te 
brengen met de wetenschappelijke en 
technische vooruitgang aan te passen.

De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 12 ter gedelegeerde 
handelingen vast te stellen ter nadere 
uitwerking en niet ter aanvulling van de 
in bijlage III genoemde selectiecriteria en 
de in de bijlage II.A en IV bedoelde 
informatie om deze in overeenstemming te 
brengen met de wetenschappelijke en 
technische vooruitgang aan te passen.

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 11
Richtlijn 2011/92/EG
Artikel 12 ter – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 12 bis bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie verleend voor een onbepaalde 
periode vanaf [Datum van de 
inwerkingtreding van deze richtlijn in te 

De in artikel 12 bis bedoelde bevoegdheid 
om gedelegeerde handelingen vast te 
stellen wordt aan de Commissie toegekend
voor een termijn van vijf jaar met ingang 
van [PB: gelieve datum van 
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vullen door het Bureau voor publicaties]. inwerkingtreding van deze richtlijn in te 
vullen]. De Commissie stelt uiterlijk negen 
maanden voor het einde van de termijn 
van vijf jaar een verslag op over de 
bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
met termijnen van dezelfde duur verlengd, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich uiterlijk drie maanden voor het einde 
van elke termijn tegen deze verlenging 
verzet.

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 1 – punt 1
Richtlijn 2011/92/EG
Bijlage II bis – punt 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Ook lucht moet worden opgenomen als een natuurlijke hulpbron.

Amendement 23

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, 
met name land, bodem, water en 

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

biodiversiteit, met inbegrip van 
hydromorfologische veranderingen.

Motivering

Ook lucht moet worden opgenomen als een natuurlijke hulpbron.

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 1 – punt 2
Richtlijn 2011/92/EG
Bijlage III – paragraaf 1 – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

de risico's voor de menselijke gezondheid 
(bijvoorbeeld als gevolg van 
waterverontreiniging of luchtvervuiling);

de risico's voor de menselijke gezondheid 
(bijvoorbeeld als gevolg van 
waterverontreiniging of luchtvervuiling en 
lawaai, met inbegrip van trillingen);

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 1 – punt 2
Richtlijn 2011/92/EG
Bijlage III – paragraaf 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

de aard van het effect; de aard van de impact, met inbegrip van 
het aantal gecreëerde banen;
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