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Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 18
Overweging 6

(6) In beginsel gelden de krachtens de drie 
pijlers van het Verdrag van Aarhus 
gewaarborgde rechten zonder onderscheid 
op basis van staatsburgerschap, nationaliteit 
of woonplaats.

(6) In beginsel gelden de krachtens de drie 
pijlers van het Verdrag van Aarhus 
gewaarborgde rechten zonder onderscheid 
op basis van staatsburgerschap, nationaliteit, 
financiële status of woonplaats.

Or. pl

Motivering

Burgers met een lage financiële of maatschappelijke status worden vaak gediscrimineerd 
door de overheidsinstanties. Deze burgers krijgen moeilijk toegang tot milieu-informatie door 
gebrek aan toegang tot het internet of andere telecommunicatie-instrumenten en het is dus  
ook moeilijk voor hen om toegang tot de rechter te krijgen. Amendement in overeenstemming 
met de geest van het Verdrag van Aarhus, met name artikel 9, lid 4.
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Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 19
Overweging 7

(7) Het Verdrag van Aarhus geeft een ruime 
omschrijving van ‘overheidsinstanties’ 
omdat de basisidee is dat overal waar 
openbaar gezag wordt uitgeoefend, rechten 
dienen te gelden voor individuele personen 
en hun organisaties. Het is derhalve 
noodzakelijk de communautaire instellingen 
en organen die onder deze verordening 
vallen, op eenzelfde ruime en functionele 
manier te definiëren. Overeenkomstig het 
Verdrag van Aarhus kunnen communautaire 
instellingen en organen van het 
toepassingsgebied van het verdrag worden 
uitgesloten wanneer zij in een rechterlijke of 
wetgevende hoedanigheid optreden. Ter 
wille van de samenhang met Verordening 
(EG) nr. 1049/2001 van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 mei 2001 
inzake de toegang van het publiek tot 
documenten van het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie, zijn de bepalingen 
inzake toegang tot milieu-informatie 
evenwel van toepassing op communautaire 
instellingen en organen wanneer zij in een 
wetgevende hoedanigheid optreden..

(7) Het Verdrag van Aarhus geeft een ruime 
omschrijving van ‘overheidsinstanties’ 
omdat de basisidee is dat overal waar 
openbaar gezag wordt uitgeoefend, rechten 
dienen te gelden voor individuele personen 
en hun organisaties om actie te ondernemen 
en toegang tot de rechter te krijgen in 
milieuaangelegenheden. Het is derhalve 
noodzakelijk de communautaire instellingen 
en organen die onder deze verordening 
vallen, op eenzelfde ruime en functionele 
manier te definiëren. Overeenkomstig het 
Verdrag van Aarhus kunnen communautaire 
instellingen en organen van het 
toepassingsgebied van het verdrag worden 
uitgesloten wanneer zij in een rechterlijke of 
wetgevende hoedanigheid optreden. Ter 
wille van de samenhang met Verordening 
(EG) nr. 1049/2001 van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 mei 2001 
inzake de toegang van het publiek tot 
documenten van het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie, zijn de bepalingen 
inzake toegang tot milieu-informatie 
evenwel van toepassing op communautaire 
instellingen en organen wanneer zij in een 
wetgevende hoedanigheid optreden..

Or. pl

Motivering

Dit amendement moet de werkingsfeer van de wetgeving verder specificeren. Volgens de 
huidige formulering kunnen burgers andere rechten hebben die niet noodzakelijk in verband 
staan met milieubescherming. Amendement in overeenstemming met de geest van het Verdrag 
van Aarhus, met name artikelen 6, 7, 8 en 9.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 20
Overweging 9
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(9) Het is passend dat in deze verordening 
een definitie wordt gegeven van "plannen en 
programma's" die rekening houdt met de 
bepalingen van het Verdrag van Aarhus, die 
ook spoort met de aanpak die ten aanzien 
van de verplichtingen van de lidstaten 
krachtens de vigerende EG-wetgeving wordt 
gehanteerd. Bij de definitie van "plannen en 
programma's betreffende het milieu" moet 
rekening worden gehouden met hun bijdrage 
tot, of vermoedelijk significant effect op, het
bereiken van de doelstellingen van het 
communautaire milieubeleid.  Het Zesde 
Milieuactieprogramma van de  Europese 
Gemeenschap stelt de doelstellingen van het 
communautaire milieubeleid en de acties die 
voor het bereiken van die doelstellingen 
worden gepland, vast voor de periode van 
10 jaar die ingaat op 22 juli 2002. Na het 
verstrijken van deze periode dient een 
volgend milieuactieprogramma te worden 
vastgesteld.

(9) Het is passend dat in deze verordening 
een definitie wordt gegeven van "plannen en 
programma's" die rekening houdt met de 
bepalingen van het Verdrag van Aarhus, die 
ook spoort met de aanpak die ten aanzien 
van de verplichtingen van de lidstaten 
krachtens de vigerende EG-wetgeving wordt 
gehanteerd. Bij de definitie van "plannen en 
programma's betreffende het milieu" moet 
rekening worden gehouden met hun bijdrage 
tot, of vermoedelijk significant effect op, het 
bereiken van de doelstellingen en 
prioriteiten van het communautaire 
milieubeleid.  Het Zesde 
Milieuactieprogramma van de  Europese 
Gemeenschap stelt de doelstellingen van het 
communautaire milieubeleid en de acties die 
voor het bereiken van die doelstellingen 
worden gepland, vast voor de periode van 
10 jaar die ingaat op 22 juli 2002. Na het 
verstrijken van deze periode dient een 
volgend milieuactieprogramma te worden 
vastgesteld.

Or. pl

Motivering

Naast de doelstellingen van het milieubeleid spitst de Europese Unie zich toe op het 
verrichten van prioritaire taken die met dit beleid verbonden zijn. Het Zesde 
Kaderprogramma (2002-2006) bijvoorbeeld bevordert onder meer voedselkwaliteit en -
veiligheid, duurzame ontwikkeling en wereldklimaatverandering en ecosystemen, en dus ook 
subprogramma's die nauw verbonden zijn met milieubescherming en volksgezondheid. De 
prioriteiten van het huidige Britse voorzitterschap van de EU zijn onder meer 
klimaatverandering en milieubescherming en duurzame ontwikkeling met betrekking tot het 
leven en de gezondheid van de mens.

Amendement ingediend door Margrete Auken, Jonas Sjöstedt en Chris Davies

Amendement 21
Overweging 15

(15) Waar Verordening (EG) nr. 1049/2001 
in uitzonderingen voorziet, dienen deze van 
overeenkomstige toepassing te zijn op 
verzoeken om toegang tot milieu-informatie 

(15) Op het punt van uitzonderingen op 
toegang tot milieu-informatie gelden de 
desbetreffende bepalingen van Richtlijn 
2003/4/EG ook voor instellingen en 
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uit hoofde van de onderhavige verordening. 
De gronden voor weigering met betrekking 
tot de toegang tot milieu-informatie moeten 
in beperkende zin worden uitgelegd, waarbij 
rekening wordt gehouden met het met de 
openbaarmaking gediende openbaar belang, 
alsmede met de vraag of de gevraagde 
informatie betrekking heeft op emissies in 
het milieu. De woorden "commerciële 
belangen" hebben betrekking op 
overeenkomsten ter bescherming van 
geheime informatie welke zijn gesloten 
door instellingen of organen die optreden 
in de hoedanigheid van bankinstelling.

organen van de Gemeenschap. De gronden
voor weigering met betrekking tot de 
toegang tot milieu-informatie moeten in 
beperkende zin worden uitgelegd, waarbij 
rekening wordt gehouden met het met de 
openbaarmaking gediende openbaar belang, 
alsmede met de vraag of de gevraagde 
informatie betrekking heeft op emissies in 
het milieu. 

Or. en

Motivering

Richtlijn 2003/4/EG zorgt voor de omzetting van het Verdrag van Aarhus op het gebied van 
toegang tot milieu-informatie in het nationaal recht van de lidstaten en er is geen reden 
waarom de communautaire instellingen niet dezelfde regels zouden toepassen. De toevoeging 
van "bankinstelling" wijkt af van het Verdrag van Aarhus, dat ondertussen geratificeerd is 
door de Gemeenschap. Het Verdrag bepaalt dat uitzonderingen strikt moeten worden 
geïnterpreteerd. De toevoeging van "bankinstelling" betekent evenwel een verruiming van het 
begrip van vertrouwelijkheid en is derhalve niet toegestaan. Richtlijn 2003/4/EG legt geen 
specifieke voorschriften voor banken vast, ook al zijn er in vele lidstaten banken die 
vergelijkbaar zijn met de EIB (zie amendement 56 eerste lezing).

Amendement ingediend door Frederika Brepoels

Amendement 22
Overweging 15

(15) Waar verordening (EG) nr. 1049/2001 
in uitzonderingen voorziet, dienen deze van 
overeenkomstige toepassing te zijn op 
verzoeken om toegang tot milieu-informatie 
uit hoofde van de onderhavige verordening.
De gronden voor weigering met betrekking 
tot de toegang tot milieu-informatie moeten 
in beperkende zin worden uitgelegd, waarbij 
rekening wordt gehouden met het met de 
openbaarmaking gediende openbaar belang, 
alsmede met de vraag of de gevraagde 
informatie betrekking heeft op emissies in 

(15) De gronden voor weigering met 
betrekking tot de toegang tot milieu-
informatie moeten in beperkende zin worden 
uitgelegd, waarbij rekening wordt gehouden 
met het met de openbaarmaking gediende 
openbaar belang, alsmede met de vraag of de 
gevraagde informatie betrekking heeft op 
emissies in het milieu.
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het milieu. De woorden "commerciële 
belangen" hebben betrekking op 
overeenkomsten ter bescherming van 
geheime informatie welke zijn gesloten 
door instellingen of organen die optreden 
in de hoedanigheid van bankinstelling.

Op het punt van uitzonderingen op toegang 
tot milieu-informatie gelden de 
desbetreffende bepalingen van Richtlijn 
2003/4/EG ook voor instellingen en 
organen van de Gemeenschap.

Or. nl

Motivering

De uitzondering voor instellingen of organen die optreden in de hoedanigheid van 
bankinstelling om toegang tot milieu-informatie te weigeren, was niet vastgelegd in het 
oorspronkelijke Commissievoorstel. Uitzonderingen moeten gebaseerd worden op Richtlijn 
2003/4/EC.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 23
Artikel 1, lid 1, letter b)

b) ervoor te zorgen dat milieu-informatie 
geleidelijk beschikbaar wordt gesteld en 
onder het publiek wordt verspreid, om te 
bereiken dat deze milieu-informatie op de 
breedst mogelijke basis systematisch ter 
beschikking komt van en verspreid wordt 
onder het publiek. Daartoe zal in het 
bijzonder het gebruik van telecommunicatie 
via de computer en/of elektronische techno-
logie, indien beschikbaar, worden 
bevorderd;

b) ervoor te zorgen dat milieu-informatie 
betrouwbaar wordt verzameld en geleidelijk 
beschikbaar wordt gesteld en onder het 
publiek wordt verspreid, om te bereiken dat 
deze milieu-informatie op de breedst 
mogelijke basis systematisch ter beschikking 
komt van en verspreid wordt onder het 
publiek. Daartoe zal in het bijzonder het 
gebruik van telecommunicatie via de 
computer en/of elektronische technologie, 
indien beschikbaar, worden bevorderd;

Or. pl

Motivering

Fouten: niet-systematische observatie van de toestand van het milieu, onnauwkeurige 
metingen met meetinstrumenten en het gebruik van defecte of verouderde technische 
apparatuur en incorrecte onderzoeksprocedures kunnen  herhaalde fouten genereren die 
kunnen leiden tot onnauwkeurige beoordelingen van de toestand van het milieu en zodoende 
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resulteren in de verspreiding van onjuiste informatie. Dit kan ertoe leiden dat 
overheidsinstanties en gerechtelijke organen fouten maken of niet de passende maatregelen 
nemen.

Amendement ingediend door Margrete Auken, Jonas Sjöstedt´en Chris Davies

Amendement 24
Artikel 1, lid 1, letter c)

c) te voorzien in inspraak voor het publiek 
ten aanzien van plannen en programma's 
betreffende het milieu;

c) te voorzien in inspraak voor het publiek 
ten aanzien van plannen, programma's en 
beleid betreffende het milieu;

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst.)

Or. en

Motivering

Het Verdrag van Aarhus bepaalt dat er toegang moet zijn tot inspraak in beleidsvorming op 
milieugebied.

Amendement ingediend door Frederika Brepoels

Amendement 25
Artikel 1, lid 1, letter c)

c) te voorzien in inspraak ten aanzien van 
het opstellen van plannen en programma's 
betreffende het milieu door communautaire 
instellingen en organisaties;

c) te voorzien in inspraak ten aanzien van 
het  opstellen van plannen, programma's en 
beleid betreffende het milieu door 
communautaire instellingen en organisaties;

Or. nl

Motivering

Dit amendement wordt voorgesteld met het oog op de uitvoering van artikel 7 van het 
Verdrag van Aarhus. Het herneemt amendement 7 uit de eerste lezing.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 26
Artikel 2, lid 1, inleidende formule
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1. In deze richtlijn wordt verstaan onder: 1. In deze verordening wordt verstaan 
onder:

Or. nl

Motivering

Technisch amendement om een vertaalfout te corrigeren. Alleen van toepassing op de 
Nederlandse versie.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 27
Artikel 2, lid 1, letter a)

a) "aanvrager": elke natuurlijke of 
rechtspersoon die om milieu-informatie
verzoekt;

a) "aanvrager": elke natuurlijke of 
rechtspersoon die om informatie verzoekt
over de toestand van het milieu of een van 
de elementen ervan;

Or. pl

Motivering

Aanvragers moeten om informatie verzoeken over een of meer onderdelen van het milieu, 
eerder dan over het milieu als geheel.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 28
Artikel 2, lid 1, letter d), punt i)

i) de toestand van elementen van het milieu, 
zoals lucht en atmosfeer, water, bodem, 
land, landschap en natuurgebieden met 
inbegrip van vochtige biotopen, kust- en 
zeegebieden, biologische diversiteit en haar 
componenten, met inbegrip van genetisch 
gemodificeerde organismen, en de interactie 
tussen deze elementen;

i) de toestand van elementen van het milieu, 
zoals lucht en atmosfeer, water, bodem, 
formaties van het aardoppervlak en vast 
gesteente, land, landschap en 
natuurgebieden met inbegrip van bossen, 
vochtige biotopen, kust- en zeegebieden, 
biologische diversiteit en haar componenten, 
met inbegrip van genetisch gemodificeerde 
organismen, en de interactie tussen deze 
elementen;

Or. pl
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Motivering

Punt (i) heeft betrekking op elementen van het milieu: de atmosfeer (lucht), de hydrosfeer 
(water), de pedosfeer (bodems), de formaties van het aardoppervlak en vast gesteente (de 
lithosfeer) en de levende organismen, met inbegrip van bossen en waterbiotopen (de 
biosfeer). Het is belangrijk dat vast gesteente in de tekst wordt opgenomen wegens de 
economische activiteiten die ermee in verband staan (mijnbouw, ondergronds vervoer, 
opslag, militaire activiteiten) welke verregaande gevolgen hebben voor het milieu 
(instortingen van mijnen, methaanexplosies, lekken van petroleumproducten uit pijplijnen, 
vervoersrampen in tunnels, bouwrampen, enz.).

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 29
Artikel 2, lid 1, letter d), punt vi)

vi) de toestand van de menselijke 
gezondheid en veiligheid, met inbegrip van 
de verontreiniging van de voedselketen, 
indien van toepassing, de menselijke 
levensomstandigheden, cultureel 
waardevolle gebieden en bouwwerken, 
voorzover zij worden of kunnen worden 
aangetast door de onder i) bedoelde toestand 
van elementen van het milieu of, via die 
elementen, door eender welk van de zaken 
vermeld onder ii) of iii);

iv) de toestand van de menselijke 
gezondheid en veiligheid, de demografische 
en maatschappelijke status van 
afzonderlijke gemeenschappen op lokaal, 
regionaal en nationaal niveau, met inbegrip 
van de verontreiniging van de voedselketen, 
indien van toepassing, de menselijke 
levensomstandigheden, cultureel 
waardevolle gebieden en bouwwerken, 
voorzover zij worden of kunnen worden 
aangetast door de onder i) bedoelde toestand 
van elementen van het milieu of, via die 
elementen, door eender welk van de zaken 
vermeld onder ii) of iii);

Or. pl

Motivering

Kennis van geslacht en leeftijdsgroepen en andere demografische en maatschappelijke 
kenmerken van afzonderlijke gemeenschappen op lokaal, regionaal of nationaal niveau maakt 
het mogelijk om te beoordelen (in het geval bijvoorbeeld van radioactieve besmetting of 
andere milieurampen zoals overstromingen) wanneer, hoe en waar hulp moet worden 
verstrekt aan de meest kwetsbare groepen, met name ouderen en kinderen.

Amendement ingediend door Frederika Brepoels

Amendement 30
Artikel 2, lid 1, letter e)
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e) "plannen en programma's betreffende het 
milieu": plannen en programma's 

e) "plannen, programma's en beleid
betreffende het milieu": plannen, 
programma's en beleid

Or. nl

Motivering

De alinea e) dient conform gemaakt te worden met am 1, 1, c van Frieda Brepoels. 

Amendement ingediend door Frederika Brepoels

Amendement 31
Artikel 2, lid 1, letter i)

i) die door een communautaire instelling of 
communautair orgaan worden voorbereid 
en, indien van toepassing, aangenomen. 

i) die door een communautaire instelling of 
communautair orgaan worden voorbereid, 
gefinancierd en/of aangenomen.

Or. nl

Motivering

Het tweede luik herneemt amendement 10 uit de eerste lezing.

Amendement ingediend door Margrete Auken, Jonas Sjöstedt en Chris Davies

Amendement 32
Artikel 2, lid 1, letter e), punt i)

i) die door een communautaire instelling of 
communautair orgaan worden voorbereid en, 
indien van toepassing, aangenomen,

i) die door een communautaire instelling of 
communautair orgaan worden voorbereid,
gefinancierd en, indien van toepassing, 
aangenomen,

Or. en

Motivering

Door de EU gefinancierde programma's kunnen belangrijke gevolgen hebben voor het milieu 
(amendement 10 van de eerste lezing van het EP).
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Amendement ingediend door Margrete Auken, Jonas Sjöstedt en Chris Davies

Amendement 33
Artikel 2, lid 1, letter e), alinea 3

Deze definitie bestrijkt niet financierings-, 
bank- of begrotingsplannen en 
-programma's, meer bepaald de plannen en 
programma's die betrekking hebben op de 
voorgestelde jaarlijkse begrotingen of die 
aangeven hoe bepaalde projecten of 
activiteiten gefinancierd moeten worden, 
interne werkprogramma's van een 
communautaire instelling of communautair 
orgaan, en noodplannen en -programma's 
met als enig doel civiele bescherming;

Deze definitie bestrijkt niet financierings- of 
begrotingsplannen en -programma's, meer 
bepaald de plannen en programma's die 
betrekking hebben op de voorgestelde 
jaarlijkse begrotingen of die aangeven hoe 
bepaalde projecten of activiteiten 
gefinancierd moeten worden, interne 
werkprogramma's van een communautaire 
instelling of communautair orgaan, en nood-
plannen en -programma's met als enig doel
civiele bescherming;

Or. en

Motivering

De toevoeging van "bankinstelling" wijkt af van het Verdrag van Aarhus, dat ondertussen 
geratificeerd is door de Gemeenschap. Het Verdrag bepaalt dat uitzonderingen strikt moeten 
worden geïnterpreteerd. De toevoeging van "bankinstelling" betekent evenwel een verruiming 
van het begrip van vertrouwelijkheid en is derhalve niet toegestaan. Richtlijn 2003/4/EG legt 
geen specifieke voorschriften voor banken vast, ook al zijn er in vele lidstaten banken die 
vergelijkbaar zijn met de EIB.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 34
Artikel 2, lid 1, letter f)

f) "milieurecht": communautaire wetgeving 
die, ongeacht de rechtsgrondslag, bijdraagt 
tot het nastreven van de doelstellingen van 
het communautaire milieubeleid volgens het 
Verdrag: behoud, bescherming en 
verbetering van de kwaliteit van het milieu, 
bescherming van de gezondheid van de 
mens, behoedzaam en rationeel gebruik van 
natuurlijke hulpbronnen, bevordering op 
internationaal vlak van maatregelen om het 
hoofd te bieden aan regionale of mondiale 
milieuproblemen;

f) "milieurecht": communautaire wetgeving 
die, ongeacht de rechtsgrondslag, bijdraagt 
tot het nastreven van de doelstellingen van 
het communautaire milieubeleid volgens het 
Verdrag: behoud, bescherming en 
verbetering van de kwaliteit van het milieu, 
bescherming van de gezondheid van de 
mens, behoedzaam en rationeel gebruik van 
natuurlijke hulpbronnen, bevordering op 
internationaal vlak van maatregelen om het 
hoofd te bieden aan lokale, regionale of 
mondiale milieuproblemen;

Or. pl
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Motivering

De bevordering van maatregelen om milieuproblemen op te lossen op lokaal niveau leidt tot 
verdere actie om de kwaliteit van het milieu te beschermen en te verbeteren, de gezondheid 
van de mens te beschermen en te zorgen voor behoedzaam en rationeel gebruik van 
natuurlijke hulpbronnen. Dit optreden wordt dan overgenomen op hogere niveaus (regionaal, 
nationaal en, tenslotte, internationaal). Milieubescherming op internationaal niveau is 
onmogelijk zonder alle maatregelen die op lokaal niveau worden genomen.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 35
Artikel 3, alinea 1

Verordening (EG) nr. 1049/2001 is van 
toepassing op ieder verzoek van een 
aanvrager om toegang tot milieu-informatie 
waarover communautaire instellingen en 
organen beschikken, zonder onderscheid op 
basis van staatsburgerschap, nationaliteit of 
woonplaats en, in het geval van een 
rechtspersoon, zonder discriminatie op 
grond van de plaats van de statutaire zetel 
of een feitelijk middelpunt van de 
activiteiten.

Verordening (EG) nr. 1049/2001 is van 
toepassing op ieder verzoek van een 
aanvrager om toegang tot milieu-informatie 
waarover communautaire instellingen en 
organen beschikken, zonder onderscheid op 
basis van staatsburgerschap, nationaliteit, 
maatschappelijke status of woonplaats en, 
in het geval van een rechtspersoon, zonder 
discriminatie op grond van de aard van de 
activiteiten die zij verricht, de plaats van de 
statutaire zetel of een feitelijk middelpunt 
van de activiteiten.

Or. pl

Motivering

Burgers met een lage financiële of maatschappelijke status worden vaak gediscrimineerd 
door de overheidsinstanties. Deze burgers krijgen moeilijk toegang tot milieu-informatie door 
gebrek aan toegang tot het internet of andere telecommunicatie-instrumenten en het is dus  
ook moeilijk voor hen om toegang tot de rechter te krijgen. Amendement in overeenstemming 
met de geest van het Verdrag van Aarhus, met name artikel 9, lid 4.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 36
Artikel 4, lid 2, inleidende formule

2. De milieu-informatie die toegankelijk 
wordt gemaakt en wordt verspreid wordt op 
passende wijze bijgewerkt. Naast de in 

2. De milieu-informatie die toegankelijk 
wordt gemaakt en wordt verspreid, moet
betrouwbaar zijn en op passende wijze 
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artikel 12, leden 2 en 3, en artikel 13, 
leden 1 en 2, van Verordening (EG) 
nr. 1049/2001 vermelde documenten dienen 
de gegevensbanken of registers de volgende 
informatie te bevatten: 

worden bijgewerkt. Naast de in artikel 12, 
leden 2 en 3, en artikel 13, leden 1 en 2, van 
Verordening (EG) nr. 1049/2001 vermelde 
documenten dienen de gegevensbanken of 
registers de volgende informatie te bevatten: 

Or. pl

Motivering

Fouten: niet-systematische observatie van de toestand van het milieu, onnauwkeurige 
metingen met meetinstrumenten en het gebruik van defecte of verouderde technische 
apparatuur en incorrecte onderzoeksprocedures kunnen herhaalde fouten genereren die 
kunnen leiden tot onnauwkeurige beoordelingen van de toestand van het milieu en zodoende 
resulteren in de verspreiding van onjuiste informatie. Dit kan ertoe leiden dat 
overheidsinstanties en gerechtelijke organen fouten maken of niet de passende maatregelen 
nemen.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 37
Artikel 4, lid 4

4. De Commissie zorgt ervoor dat met 
regelmatige tussenpozen van ten hoogste 
vier jaar een rapport over de toestand van het 
milieu, met inbegrip van informatie over de 
kwaliteit van en de druk op het milieu, wordt 
gepubliceerd en verspreid.

4. De Commissie zorgt ervoor dat met 
regelmatige tussenpozen van ten hoogste 
vier jaar een rapport over de toestand van het 
milieu, met inbegrip van informatie over de 
kwaliteit van en de druk op het milieu, wordt 
gepubliceerd en verspreid en stelt 
richtsnoeren voor voor de ontwikkeling van 
het milieu overeenkomstig artikelen 95 en 
175, lid 1, van het Verdrag.

Or. pl

Motivering

Het allereerste doel van de verordening is de gezondheid van de mens en het milieu 
beschermen. Het opstellen van ontwikkelingsrichtsnoeren zal het mogelijk maken maatregelen 
te formuleren die een betere toegang tot informatie, inspraak van het publiek bij
besluitvorming en toegang tot de rechter in zaken die verband houden met de bescherming 
van de gezondheid en het milieu, zullen rechtvaardigen.



AM\584771NL.doc 13/24 PE 364.732v01-00

NL

Amendement ingediend door Frederika Brepoels

Amendement 38
Artikel 6

Toepassing van uitzonderingen met 
betrekking tot verzoeken om toegang tot 
milieu-informatie

Weigering van verzoeken om toegang tot 
milieu-informatie

1. Met betrekking tot artikel 4, lid 2, eerste 
streepje, van Verordening (EG) nr.  
1049/2001, wordt een hoger openbaar 
belang geacht openbaarmaking te gebieden 
indien de gevraagde informatie betrekking 
heeft op uitstoot in het milieu. Wat betreft 
de overige uitzonderingen krachtens artikel 
4, leden 2 en 3, van Verordening (EG) nr. 
1049/2001, wordt bij het beoordelen of een 
hoger openbaar belang openbaarmaking 
gebiedt, bijzonder belang gehecht aan het 
feit dat de gevraagde informatie betrekking 
heeft op uitstoot in het milieu.

Wanneer een communautaire instelling of 
een communautair orgaan een verzoek om 
toegang tot milieu-informatie ontvangt en 
deze informatie niet bij die communautaire 
instelling of dat communautair orgaan
berust, noch te haren/zijnen behoeve wordt 
bijgehouden, stelt zij/het de aanvrager zo 
snel mogelijk, of uiterlijk binnen 15 
werkdagen, in kennis van de 
communautaire instelling of het 
communautaire orgaan of de 
overheidsinstantie als omschreven in 
Richtlijn 2003/4/EG waarbij volgens 
haar/hem de gevraagde informatie kan 
worden opgevraagd, of stuurt zij/het het 
verzoek door aan de betrokken 
communautaire instelling, het betrokken 
communautaire orgaan of de 
overheidsinstantie en stelt zij de aanvrager 
hiervan in kennis.

2. Naast de uitzonderingen in artikel 4 van 
Verordening (EG) n. 1049/2001, kunnen de 
communautaire instellingen en organen 
toegang tot milieu-informatie weigeren 
wanneer de openbaarmaking van de 
informatie afbreuk doet aan de 
bescherming van het milieu waarop die 
informatie betrekking heeft, zoals 
bijvoorbeeld de broedplaatsen van zeldzame 
soorten.

Wanneer het verzoek in te algemene termen 
is geformuleerd vraagt de communautaire 
instelling of het communautaire orgaan de 
aanvrager zo spoedig mogelijk, en uiterlijk 
binnen de termijn als bedoeld in artikel 7 
van Verordening (EG) nr. 1049/2001 om 
een verduidelijking van het verzoek en 
helpt de aanvrager daarbij, bijvoorbeeld 
door het verstrekken van informatie over 
het gebruik van de in artikel 11 van 
Verordening (EG) nr. 1049/2001 bedoelde 
registers. Pas wanneer deze gelegenheid is 
gegeven, kan de communautaire instelling 
of het communautaire orgaan, wanneer dit 
passend wordt geacht, het in deze alinea 
bedoelde verzoek weigeren.

3. Indien een communautaire instelling of 
een communautair orgaan milieu-
informatie heeft die afkomstig is van een 

Communautaire instellingen en organen 
weigeren toegang tot en besluiten zich te 
onthouden van de actieve verspreiding van 
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lidstaat, overlegt de instelling of het orgaan 
met die lidstaat en past de toepasselijke 
uitzonderingen krachtens het 
Gemeenschapsrecht toe. De instelling of 
het orgaan in kwestie verstrekt de 
informatie indien er geen uitzondering 
geldt. 

milieuinformatie wanneer van de 
openbaarmaking van de informatie een 
ongunstige invloed zou uitgaan op de 
bescherming van het milieu waarop 
dergelijke informatie betrekking heeft, 
zoals bijvoorbeeld de plaats waar zeldzame 
soorten voorkomen.
Communautaire instellingen en organen 
mogen op grond van de uitzonderingen 
betreffende de bescherming van 
commerciële of industriële informatie, de 
bescherming van persoonsgegevens of de 
bescherming van het milieu waarop de 
informatie betrekking heeft niet weigeren 
in te gaan op een verzoek, of besluiten niet 
over te gaan tot actieve verspreiding van de 
informatie wanneer deze betrekking heeft 
op emissies in het milieu.
Communautaire instellingen en organen 
mogen uitsluitend de toegang tot 
milieuinformatie weigeren, of besluiten niet 
over te gaan tot de verspreiding van milieu-
informatie op grond van een van de 
uitzonderingen zoals bedoeld in artikel 4 
van Richtlijn 2003/4/EG, of de derde alinea 
van dit artikel.
De in deze verordening vastgelegde 
uitzonderingen worden op restrictieve wijze 
geïnterpreteerd. Per geval zal worden 
nagegaan of het openbare belang dat 
gebaat is bij openbaarmaking groter is dan 
het belang dat met de weigering wordt 
gediend.

Or. nl

Motivering

Uitzonderingen moeten gebaseerd worden op de Richtlijn 2003/4/EC die toegang geeft tot 
milieu-informatie op het nationale niveau. De uitzonderingen zoals ze nu worden vastgelegd
komen niet volledig overeen met en zijn te ruim in vergelijking met de bepaling van de Aarhus 
Conventie.
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Amendement ingediend door Margrete Auken, Jonas Sjöstedt en Chris Davies

Amendement 39
Artikel 6, lid 1

1. Met betrekking tot artikel 4, lid 2, eerste 
streepje, van Verordening (EG) 
nr. 1049/2001, wordt  een hoger openbaar 
belang geacht openbaarmaking te gebieden 
indien de gevraagde informatie betrekking 
heeft op uitstoot in het milieu. Wat betreft 
de overige uitzonderingen krachtens 
artikel 4, leden 2 en 3, van Verordening 
(EG) nr. 1049/2001, wordt bij het 
beoordelen of een hoger openbaar belang 
openbaarmaking gebiedt, bijzonder belang 
gehecht aan het feit dat de gevraagde 
informatie betrekking heeft op uitstoot in 
het milieu.

1.Communautaire instellingen en organen 
mogen uitsluitend de toegang tot 
milieuinformatie weigeren, of besluiten niet 
over te gaan tot de verspreiding van milieu-
informatie op grond van een van de 
uitzonderingen zoals bedoeld in artikel 4 
van Richtlijn 2003/4/EG, of de tweede 
alinea van dit artikel.

Or. en

Motivering

Richtlijn 2003/4/EG implementeert het Verdrag van Aarhus met betrekking tot de toegang tot 
milieu-informatie in de lidstaten. De communautaire instellingen moeten inzake 
uitzonderingen op de toegang tot informatie dezelfde regels toepassen als de lidstaten. In 
Verordening 1049/2001 wordt niet voldoende rekening gehouden met de bijzondere status die 
wordt verleend aan de toegang tot milieu-informatie in het kader van het Verdrag van 
Aarhus.

Amendement ingediend door Margrete Auken, Jonas Sjöstedt en Chris Davies

Amendement 40
Artikel 6, lid 3

3. Indien een communautaire instelling of 
een communautair orgaan milieu-
informatie heeft die afkomstig is van een 
lidstaat, overlegt de instelling of het orgaan 
met die lidstaat en past de toepasselijke 
uitzonderingen krachtens het 
Gemeenschapsrecht toe. De instelling of 
het orgaan in kwestie verstrekt de 
informatie indien er geen uitzondering 
geldt.

schrappen
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Or. en

Motivering

Overbodig. De in Richtlijn 2003/4 genoemde uitzonderingen moeten zowel op de lidstaten als 
op de communautaire instellingen van toepassing zijn.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 41
Artikel 8, alinea 1

De communautaire instellingen en organen 
werken in het geval van een onmiddellijke 
bedreiging van de menselijke gezondheid of 
het milieu, hetzij veroorzaakt door 
menselijke activiteiten hetzij ten gevolge 
van natuurlijke oorzaken, op verzoek van 
overheidsinstanties in de zin van Richtlijn 
2003/4/EG met die overheidsinstanties 
samen en verlenen hun assistentie teneinde 
die instanties in staat te stellen, onmiddellijk 
en terstond onder het publiek dat getroffen 
kan worden alle milieu-informatie te 
verspreiden die het publiek in staat kan 
stellen maatregelen te nemen om de uit de 
bedreiging voortvloeiende schade te 
voorkomen of te beperken, voorzover deze 
informatie berust bij de communautaire 
instellingen en organen en/of de bedoelde 
overheidsinstanties of deze voor hen wordt 
beheerd.

De communautaire instellingen en organen 
werken in het geval van een onmiddellijke 
bedreiging van de gezondheid en het leven 
van de mens of het milieu, hetzij 
veroorzaakt door menselijke activiteiten 
hetzij ten gevolge van natuurlijke oorzaken, 
op verzoek van overheidsinstanties in de zin 
van Richtlijn 2003/4/EG met die 
overheidsinstanties samen en verlenen hun 
assistentie teneinde die instanties in staat te 
stellen, onmiddellijk en terstond onder het 
publiek dat getroffen kan worden alle 
milieu-informatie te verspreiden die het 
publiek in staat kan stellen maatregelen te 
nemen om de uit de bedreiging 
voortvloeiende schade te voorkomen of tot 
een minimum te beperken, voorzover deze 
informatie berust bij de communautaire 
instellingen en organen en/of de bedoelde 
overheidsinstanties of deze voor hen wordt 
beheerd.

Or. pl

Motivering

In vele gevallen waar risico's ontstaan voor de gezondheid van de mens, is er ook een 
bedreiging voor het leven van de mens. Dit amendement moet de aandacht vestigen op het feit 
dat dergelijke situaties levens kunnen kosten. De woorden "tot een minimum" wordt gebruikt 
om te benadrukken dat de uit de bedreiging voortvloeiende schade tot een strikt minimum 
moet worden beperkt.
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Amendement ingediend door Frederika Brepoels

Amendement 42
Artikel 9

1. De communautaire instellingen en 
organen zorgen er middels passende en/of 
andere voorzieningen voor dat het publiek 
vroegtijdig en effectief inspraak krijgt 
tijdens de voor voorbereiding, wijziging of 
herziening van plannen of -programma's 
betreffende het milieu wanneer alle opties 
nog open zijn. Met name dient de 
Commissie, wanneer zij een voorstel voor 
een dergelijk plan of programma 
voorbereidt dat aan andere communautaire 
instellingen en organen voor een besluit 
wordt voorgelegd, voor dit voorbereidende 
stadium voorzieningen voor inspraak van 
het publiek te treffen.

1. Wanneer de communautaire instellingen 
en organen  een plan, een programma of 
beleid in verband met het milieu 
voorbereiden, wijzigen of herzien, stellen de 
communautaire instellingen en organen 
het publiek op de hoogte door middel van 
een openbare bekendmaking of andere 
passende middelen, zoals elektronische 
media.Deze informatie omvat, voorzover 
beschikbaar, het ontwerpvoorstel en de 
milieu-informatie of 
milieueffectbeoordeling voor het plan, het 
programma of het beleid dat wordt 
voorbereid.

2. De communautaire instellingen en 
organen wijzen aan welk publiek wordt of 
kan worden getroffen door of het belang 
heeft bij een plan of programma als 
bedoeld in lid 1, waarbij rekening wordt 
gehouden met de doelstellingen van deze 
Verordening.

2. De communautaire instelling die, of het 
communautaire orgaan dat het plan, het 
programma of het beleid in verband met 
het milieu voorbereidt, wijzigt of herziet, 
dient het publiek op de hoogte te stellen 
over de praktische inspraakregelingen, en 
met name over de administratieve eenheid 
van de communautaire instelling of het 
communautaire orgaan, waarbij de 
betrokken informatie kan worden 
verkregen en waaraan commentaar of 
vragen kunnen worden voorgelegd en over 
het tijdsbestek waarin commentaar kan 
worden geleverd.

3. De communautaire instellingen en 
organen zorgen ervoor dat het in lid 2 
bedoelde publiek door middel van een 
openbare kennisgeving of andere passende 
middelen, zoals elektronische media, indien 
beschikbaar, op de hoogte wordt gebracht 
over:

3. De communautaire instellingen en 
organen zorgen voor de praktische 
regelingen waarmee het publiek in een 
vroegtijdig stadium zijn commentaar en 
zienswijze kan geven voordat besluiten over 
het plan, het programma of het beleid 
worden genomen. Afhankelijk van de aard 
van het plan, het programma of het beleid 
wordt het publiek in de gelegenheid gesteld 
commentaar te leveren in verschillende 
stadia van de voorbereiding van het plan, 
het programma of het beleid.



PE 364.732v01-00 18/24 AM\584771NL.doc

NL

a) het ontwerpvoorstel, indien beschikbaar. Tot dergelijke praktische regelingen 
behoren redelijke termijnen voor de 
verschillende fasen, waarbij gezorgd wordt 
voor voldoende tijd voor het verstrekken 
van informatie aan het publiek en waarbij 
het publiek de gelegenheid wordt geboden 
doeltreffend deel te nemen aan de 
voorbereiding en inspraak gedurende het 
besluitvormingsproces op milieugebied. In 
het algemeen moet in schriftelijke 
raadplegingen over een plan, een 
programma of beleid in verband met het 
milieu rekening worden gehouden met een 
termijn van acht weken waarin 
commentaar kan worden geleverd. Indien 
bijeenkomsten of hoorzittingen worden 
georganiseerd, moet hiervan tenminste vier 
weken vooraf kennis worden gegeven. Deze 
termijnen kunnen worden verkort in 
spoedgevallen of in gevallen waarin het 
publiek reeds in de gelegenheid is gesteld 
commentaar te leveren op het plan, het 
programma of het beleid in kwestie.

b) de milieu-informatie of -beoordeling die 
behoort bij het plan of het programma dat 
wordt voorbereid, indien beschikbaar, en
c) de praktische inspraakregelingen, zoals:
i) de administratieve eenheid waarbij de 
betrokken informatie kan worden 
verkregen,
ii) de administratieve eenheid waaraan 
commentaar, zienswijzen of vragen kunnen 
worden voorgelegd, en 
iii) redelijke termijnen, zodat het publiek 
voldoende tijd heeft om zich te informeren 
en doeltreffend voor te bereiden, en 
effectief inspraak krijgt in het 
besluitvormingsproces op milieugebied.
4.Voor het indienen van commentaar wordt 
een termijn van ten minste vier weken 
gesteld. Indien bijeenkomsten of 
hoorzittingen worden georganiseerd, moet 
hiervan tenminste vier weken vooraf kennis 
worden gegeven. Deze termijnen kunnen 
worden verkort in spoedgevallen of in 
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gevallen waarin het publiek reeds in de 
gelegenheid is gesteld commentaar te 
leveren op het plan of het programma in 
kwestie.

Or. nl

Motivering

De communautaire instellingen en organen dienen de resultaten van de raadpleging in 
rekening te nemen en hierover te rapporteren.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 43
Artikel 9, lid 3, inleidende formule

3. De communautaire instellingen en 
organen zorgen ervoor dat het in lid 2 
bedoelde publiek door middel van een 
openbare kennisgeving of andere passende 
middelen, zoals elektronische media, indien 
beschikbaar, op de hoogte wordt gebracht 
over:

3. De communautaire instellingen en 
organen zorgen ervoor dat het in lid 2 
bedoelde publiek door middel van een 
openbare kennisgeving of andere passende 
middelen, zoals elektronische media en 
media die via telecommunicatienetwerken 
opereren, indien beschikbaar, op de hoogte 
wordt gebracht over:

Or. pl

Motivering

Door de technische vooruitgang zijn alle mediaoperatoren, met inbegrip van de operatoren in 
de tele-informaticasector,verplicht belangrijke informatie beschikbaar te maken voor het 
publiek in bijvoorbeeld noodsituaties. Dit amendement is in overeenstemming met de geest 
van het Verdrag van Aarhus, met name artikel 5, en met artikel 4 van de verordening van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van de bepalingen van het Verdrag 
van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de 
rechter inzake milieuaangelegenheden op EG instellingen en organisaties.

Amendement ingediend door Margrete Auken, Jonas Sjöstedt en Chris Davies

Amendement 44
Artikel 9 bis (nieuw)

Artikel 9 bis
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Resultaten van de inspraak van het publiek
Bij het nemen van een besluit over het plan 
of programma in verband met het milieu 
moeten de communautaire instellingen en 
organisaties terdege rekening houden met 
de resultaten van het inspraakproces van 
het publiek
De communautaire instellingen en 
organisaties stellen het publiek op de 
hoogte van het plan of programma, 
waaronder de tekst daarvan, en van de 
redenen en overwegingen waarop het 
besluit is gebaseerd, waaronder informatie 
over het inspraakproces van het publiek.

Or. en

Motivering

De communautaire instellingen en organen moeten rekening houden met de resultaten van 
inspraakproces van het publiek en moeten daarover verslag uitbrengen (amendement 23 van 
de eerste lezing van het EP).

Amendement ingediend door Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Rebecca Harms, 
María Sornosa Martínez en Gyula Hegyi

Amendement 45
Artikel 10, lid 2

2. De in lid 1 bedoelde communautaire 
instelling of het communautair orgaan neemt 
het verzoek in overweging, tenzij het 
duidelijk ongegrond is. De communautaire 
instelling of het communautair orgaan
geeft zo snel mogelijk, en niet later dan 
twaalf weken na ontvangst van het verzoek, 
schriftelijk de redenen van haar of zijn 
reactie aan.

2. De in lid 1 bedoelde communautaire 
instelling of het communautair orgaan neemt 
het verzoek in overweging, tenzij het 
duidelijk ongegrond is. Zij geeft zo snel 
mogelijk, en niet later dan twaalf weken na 
het ontvangen van het verzoek, schriftelijk 
kennis van haar besluit over de 
maatregelen die worden genomen om de 
naleving van het milieurecht te garanderen 
dan wel van haar afwijzing van het verzoek. 
Het besluit wordt gericht aan de bevoegde 
entiteit die het verzoek heeft ingediend; het 
licht de redenen voor het genomen besluit 
toe.

Or. en
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Motivering

Herstel van de tekst van het Commissievoorstel (artikel 9, lid 2) Het is onduidelijk of een 
bevoegde entiteit een "schriftelijk antwoord" zou kunnen aanvechten voor het Hof van 
Justitie. De EU heeft het Verdrag van Aarhus geratificeerd en dus moet het Verdrag in zijn 
geheel worden omgezet in het communautair recht, met inbegrip van de verplichtingen in het 
kader van toegang tot de rechter.

Amendement ingediend door Frederika Brepoels

Amendement 46
Artikel 10, lid 2

2. De in lid 1 bedoelde communautaire 
instelling of het communautair orgaan neemt 
het verzoek in overweging, tenzij het 
duidelijk ongegrond is. De communautaire 
instelling of het communautair orgaan geeft 
zo snel mogelijk, en niet later dan twaalf 
weken na ontvangst van het verzoek, 
schriftelijk de redenen van haar of zijn 
reactie aan.

2. De in lid 1 bedoelde communautaire 
instelling of het communautair orgaan neemt 
het verzoek in overweging, tenzij het 
duidelijk ongegrond is. De communautaire 
instelling of het communautair orgaan geeft 
zo snel mogelijk, en niet later dan twaalf 
weken na ontvangst van het verzoek, 
schriftelijk kennis van haar besluit over de 
maatregelen die worden genomen om de 
naleving van het milieurecht te garanderen 
dan wel van haar afwijzing van het verzoek. 
Het besluit wordt gericht aan de niet-
gouvernementele organisatie die het 
verzoek heeft ingediend; het licht de 
motivering voor het genomen besluit toe.

Or. nl

Motivering

De Commissie stelde oorspronkelijk een procedure voor die bepaalde milieuorganisaties 
toegang zou geven tot justitie en dit in de lijn met de Aarhus Conventie. Om dit te kunnen 
realiseren is het begrip "besluit" onontbeerlijk. In het gemeenschappelijk standpunt van de 
Raad wordt dit begrip vervangen door een schriftelijke reactie die geen enkele betekenis heeft 
in de zin van het EU-Verdrag.

Amendement ingediend door Frederika Brepoels

Amendement 47
Artikel 10, lid 3

3. Wanneer de communautaire instelling of 3. Wanneer de communautaire instelling of 
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het communautair orgaan ondanks al haar of 
zijn inspanningen er niet in slaagt te 
handelen in overeenstemming met lid 2, stelt 
de instelling of het orgaan de niet-
gouvermentele organisatie die het verzoek 
heeft ingediend zo spoedig mogelijk en 
uiterlijk binnen de in lid 2 genoemde termijn 
in kennis van de redenen van het niet-
handelen en deelt mee wanneer de 
instelling of het orgaan voornemens is wel 
te handelen.

het communautair orgaan ondanks al haar of 
zijn inspanningen er niet in slaagt te 
handelen in overeenstemming met lid 2, stelt 
de instelling of het orgaan de niet-
gouvernementele organisatie die het verzoek 
heeft ingediend zo spoedig mogelijk en 
uiterlijk binnen de in lid 2 genoemde termijn 
in kennis van de redenen waarom zij geen 
besluit heeft kunnen nemen en deelt zij mee 
wanneer zij voornemens is een besluit over 
het verzoek te nemen. 

De communautaire instelling of het
communautair orgaan handelt in elk geval 
binnen de achttien weken na ontvangst van 
het verzoek.

De communautaire instelling of organisatie 
neemt een besluit over verzoeken tot interne 
herziening, rekening houdend met de aard, 
de omvang en de ernst van de betrokken 
inbreuk op het milieurecht, binnen een 
redelijke termijn die een periode van 
achttien weken vanaf het ontvangen van 
het verzoek niet overschrijdt. Zij stelt de 
bevoegde niet-gouvernementele organisatie 
onverwijld in kennis van haar besluit over 
het verzoek.

Or. nl

Motivering

Ook hier moet zoals in artikel 10(2) verwezen worden naar een "besluit" van de 
communautaire instelling of het communautair orgaan om de toegang tot justitie te vrijwaren.

Amendement ingediend door Frederika Brepoels

Amendement 48
Artikel 11, lid 1, letter b)

b) haar uitdrukkelijk hoofddoel het 
bevorderen is van de milieubescherming in 
de context van het milieurecht; 

b) haar uitdrukkelijk hoofddoel het 
bevorderen is van de milieubescherming in 
de context van het milieurecht of het 
bevorderen van duurzame ontwikkeling;    

Or. nl

Motivering

De organisaties die duurzame ontwikkeling in hun statuten als doel hebben, moeten ook in 
aanmerking kunnen komen. 
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Amendement ingediend door Frederika Brepoels

Amendement 49
Artikel 12, lid 1

1. Een niet-gouvernementele organisatie die 
in overeenstemming met artikel 10 een 
verzoek tot interne herziening heeft 
ingediend, kan overeenkomstig de 
toepasselijke bepalingen van het EG-verdrag 
een procedure voor het Hof van Justitie 
beginnen.

1. Een niet-gouvernementele organisatie die 
in overeenstemming met artikel 10 een 
verzoek tot interne herziening heeft 
ingediend en van mening is dat een door de 
communautaire instelling of organisatie 
naar aanleiding van dat verzoek genomen 
besluit ontoereikend is om de naleving van 
het milieurecht te garanderen, kan 
overeenkomstig de toepasselijke bepalingen 
van het EG-verdrag een procedure voor het 
Hof van Justitie beginnen, ter toetsing van 
de inhoudelijke en procedurele 
rechtmatigheid van het besluit bedoeld in 
artikel 10.

Or. nl

Motivering

In het oorspronkelijke Commissievoorstel werd veel duidelijker aangegeven wat het 
onderwerp van de procedure bij het Hof betreft.

Amendement ingediend door Frederika Brepoels

Amendement 50
Artikel 14

Deze Verordening treedt in werking op de 
derde dag volgende op die van haar 
bekendmaking in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

Deze Verordening treedt in werking op de 
derde dag volgende op die van haar 
bekendmaking in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

Zij is van toepassing vanaf ...**     Zij is van toepassing vanaf ...**     
** p.m. ** 3 maanden na de in de eerste alinea 

bedoelde datum.  

Or. nl
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Motivering

Het is belangrijk dat deze Verordening zo vlug mogelijk van toepassing is. Drie maanden is 
een haalbare termijn. 


