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Wolters Kluwer Jura 

Verdrag van 7 februari 1992 betreffende de Europese Unie 

Art. 4 

1 
Overeenkomstig artikel 5 behoren bevoegdheden die in de Verdragen niet aan de Unie zijn 
toegedeeld, toe aan de lidstaten. 

2 
De Unie eerbiedigt de gelijkheid van de lidstaten voor de Verdragen, alsmede hun nationale 
identiteit die besloten ligt in hun politieke en constitutionele basisstructuren, waaronder die 
voor regionaal en lokaal zelfbestuur. Zij eerbiedigt de essentiële staatsfuncties, met name 
de verdediging van de territoriale integriteit van de staat, de handhaving van de openbare 
orde en de bescherming van de nationale veiligheid. Met name de nationale veiligheid blijft 
de uitsluitende verantwoordelijkheid van elke lidstaat. 

3 
Krachtens het beginsel van loyale samenwerking respecteren de Unie en de lidstaten elkaar 
en steunen zij elkaar bij de vervulling van de taken die uit de Verdragen voortvloeien. 
De lidstaten treffen alle algemene en bijzondere maatregelen die geschikt zijn om de 
nakoming van de uit de Verdragen of uit de handelingen van de instellingen van de Unie 
voortvloeiende verplichtingen te verzekeren. 
De lidstaten vergemakkelijken de vervulling van de taak van de Unie en onthouden zich van 
alle maatregelen die de verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie in gevaar kunnen 
brengen. 

Over deze akte 

Publicatiedatum 	17/12/2007 

Afkondigingsdatum 07/02/1992 

Inwerkingtreding 01/12/2009 

Kluwernummer 	100540 

Verkorte benaming VEU; EU-verdrag 

Bron 	 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. Mededelingen en 
bekendmakingen 

Trefwoorden: 

Europese Unie, algemeen 
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Wolters Kluwer Jura 

Verdrag van 25 maart 1957 betreffende de werking van de 
Europese Unie 

Art. 191 

1 
Het beleid van de Unie op milieugebied draagt bij tot het nastreven van de volgende 
doelstellingen: 

- 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, en in het bijzonder de bestrijding van 
klimaatverandering. 

2 
De Unie streeft in haar milieubeleid naar een hoog niveau van bescherming, rekening 
houdend met de uiteenlopende situaties in de verschillende regio's van de Unie. Haar beleid 
berust op het voorzorgsbeginsel en het beginsel van preventief handelen, het beginsel dat 
milieuaantastingen bij voorrang aan de bron dienen te worden bestreden, en het beginsel 
dat de vervuiler betaalt. 
In dit verband omvatten de aan eisen inzake milieubescherming beantwoordende 
harmonisatiemaatregelen, in de gevallen die daarvoor in aanmerking komen, een 
vrijwaringsclausule op grond waarvan de lidstaten om niet-economische milieuredenen 
voorlopige maatregelen kunnen nemen die aan een toetsingsprocedure van de Unie 
onderworpen zijn. 

3 
Bij het bepalen van haar beleid op milieugebied houdt de Unie rekening met: 

- de beschikbare wetenschappelijke en technische gegevens; 
- de milieuomstandigheden in de onderscheiden regio's van de Unie; 
- de voordelen en lasten die kunnen voortvloeien uit optreden, onderscheidenlijk niet-

optreden; 
- de economische en sociale ontwikkeling van de Unie als geheel en de evenwichtige 

ontwikkeling van haar regio's. 

4 
In het kader van hun onderscheiden bevoegdheden werken de Unie en de lidstaten samen 
met derde landen en de bevoegde internationale organisaties. De nadere regels voor de 
samenwerking van de Unie kunnen voorwerp zijn van overeenkomsten tussen de Unie en de 
betrokken derde partijen. 
De eerste alinea doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de lidstaten om in 
internationale fora te onderhandelen en internationale overeenkomsten te sluiten. 

Over deze akte 

Publicatiedatum 	17/12/2007 

Afkondigingsdatum 25/03/1957 

Inwerkingtreding 01/12/2009 

Kluwernummer 100539 
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Verkorte benaming VWEU; EU-werkingsverdrag 

Bron 	 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. Mededelingen en 
bekendmakingen 

Trefwoorden: 

Werking Europese Unie, algemeen 
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Wolters Kluwer J ura 

Richtlijn 2011/92/EU van 13 december 2011 van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en 
particuliere projecten 

(Pb.L. 26, 28 januari 2012, err., Pb.L. 174, 3 juli 2015) 

VORIGE VERSIE(S) 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 192, lid 1, 
Gezien het voorstel van de Europese Commissie, 
Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen, 
Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité, 
Na raadpleging van het Comité van de Regio's, 
Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure, 
Overwegende hetgeen volgt: 

(1)  
Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en 
particuliere projecten is herhaaldelijk en ingrijpend gewijzigd. Ter wille van de duidelijkheid en een rationele ordening 
van de tekst dient tot codificatie van deze richtlijn te worden overgegaan. 

(2)  
Ingevolge artikel 191 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. In alle technische plannings- en 
beslissingsprocessen dient in een zo vroeg mogelijk stadium rekening te worden gehouden met de gevolgen voor het 
milieu. 

(3)  
Het lijkt noodzakelijk dat de beginselen van de milieueffectbeoordeling worden geharmoniseerd, met name ten aanzien 
van de vraag welke projecten aan milieueffectbeoordeling moeten worden onderworpen, de voornaamste verplichtingen 
van de opdrachtgevers en de inhoud van de milieueffectbeoordeling. De lidstaten kunnen ter bescherming van het milieu 
strengere voorschriften vaststellen. 

(4)  
Het blijkt anderzijds noodzakelijk één van de doelstellingen van de Unie op het gebied van de bescherming van het 
milieu en de kwaliteit van het bestaan te verwezenlijken. 

(5)  
De milieuwetgeving van de Unie omvat bepalingen die autoriteiten en andere instanties in staat stellen om beslissingen 
te nemen die aanmerkelijke gevolgen voor het milieu alsmede voor persoonlijke gezondheid en welzijn kunnen hebben. 

(6)  
Er moeten algemene beginselen voor de milieueffectbeoordeling worden vastgesteld ter aanvulling op en ter coordinatie 
van de vergunningsprocedures voor particuliere en openbare projecten die mogelijk aanzienlijke gevolgen voor het 
milieu hebben. 

(7)  
Voor openbare en particuliere projecten die aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben dient alleen een vergunning te 
worden verleend na een beoordeling van de aanzienlijke milieueffecten die deze projecten kunnen hebben. Die 
beoordeling dient plaats te vinden aan de hand van passende informatie die verstrekt wordt door de opdrachtgever en 
eventueel wordt aangevuld door de autoriteiten en door het publiek voor wie het project gevolgen zou kunnen hebben. 

(8)  
Projecten van bepaalde categorieën hebben aanzienlijke gevolgen voor het milieu en die projecten moeten in beginsel 
aan een systematische milieueffectbeoordeling worden onderworpen. 

(9)  
Projecten van andere categorieën hebben niet noodzakelijkerwijs in alle gevallen aanzienlijke gevolgen voor het milieu 
en die projecten moeten aan een beoordeling worden onderworpen wanneer de lidstaten menen dat zij aanzienlijke 
milieueffecten kunnen hebben. 
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(10)  
De lidstaten kunnen drempelwaarden of criteria vaststellen om te bepalen welke van die projecten op grond van de 
omvang van hun milieueffecten moeten worden beoordeeld. Van de lidstaten zal niet worden geëist dat zij projecten die 
onder die drempelwaarden blijven of buiten deze criteria vallen stuk voor stuk bestuderen. 

(11)  
Bij de vaststelling van deze drempelwaarden of criteria of bij het stuk voor stuk bestuderen van projecten om te bepalen 
welke van die projecten op grond van de omvang van hun milieueffecten moeten worden beoordeeld, dienen de 
lidstaten rekening te houden met de relevante selectiecriteria in deze richtlijn. De lidstaten komen volgens het 
subsidiariteitsbeginsel het meest in aanmerking om die criteria in de praktijk toe te passen. 

(12)  
Bij projecten die aan een beoordeling worden onderworpen moet ten minste een bepaalde minimuminformatie over het 
project en de gevolgen ervan worden verstrekt. 

(13)  
Het is dienstig een procedure in te voeren via welke de opdrachtgever van de bevoegde overheidsinstanties kan 
vernemen waarover en in welke mate er informatie met het oog op de beoordeling dient te worden uitgewerkt en te 
worden verstrekt. De lidstaten kunnen de opdrachtgever in het kader van die procedure verzoeken om onder andere 
alternatieven te geven voor de projecten waarvoor hij van plan is een aanvraag in te dienen. 

(14)  
De milieueffecten van een project moeten worden beoordeeld teneinde rekening te houden met het streven de 
gezondheid van de mens te beschermen, via een beter milieu bij te dragen aan de kwaliteit van het bestaan, toe te zien 
op de instandhouding van de diversiteit van de soorten, en het reproductievermogen van het ecosysteem als 
fundamentele grondslag van het leven in stand te houden. 

(15)  
Het is gewenst aangescherpte voorschriften vast te stellen betreffende milieueffectrapportage in grensoverschrijdend 
verband teneinde rekening te houden met de ontwikkelingen op internationaal niveau. De Europese Gemeenschap heeft 
op 25 februari 1991 het Verdrag inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband ondertekend en op 
24 juni 1997 geratificeerd. 

(16)  
Werkelijke inspraak bij het nemen van beslissingen biedt het publiek de gelegenheid zijn mening en bezorgdheid die van 
belang kunnen zijn voor die beslissingen, te uiten en stelt de besluitvormers in staat daarmee rekening te houden, 
hetgeen de verantwoording en de transparantie van de besluitvorming vergroot en bijdraagt tot de bewustheid bij het 
publiek van milieuvraagstukken en steun aan de genomen beslissingen. 

(17)  
Inspraak, waaronder inspraak van verenigingen, organisaties en groepen, in het bijzonder niet-gouvernementele 
organisaties die de milieubescherming bevorderen, moet derhalve worden aangemoedigd, onder meer door het 
stimuleren van scholing van het publiek op milieugebied. 

(18)  
De Europese Gemeenschap heeft het Verdrag van de VN/ ECE betreffende toegang tot informatie, inspraak in 
besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden (het Verdrag van Aarhus) op 25 juni 1998 
ondertekend en op 17 februari 2005 geratificeerd. 

(19)  
Een van de doelstellingen van het Verdrag van Aarhus is het waarborgen van rechten inzake inspraak in besluitvorming 
in milieuaangelegenheden teneinde bij te dragen tot de bescherming van het recht in een milieu te leven dat passend is 
voor persoonlijke gezondheid en welzijn. 

(20)  
Artikel 6 van het Verdrag van Aarhus voorziet in inspraak in besluiten over specifieke in bijlage I bij dat Verdrag 
vermelde activiteiten en betreffende niet vermelde activiteiten welke aanzienlijke effecten op het milieu kunnen hebben. 

(21)  
Artikel 9, leden 2 en 4, van het Verdrag van Aarhus regelt de toegang tot gerechtelijke of andere procedures voor het 
bestrijden van de materiële en formele rechtmatigheid van de besluiten, het handelen of het nalaten vallende onder de 
inspraakbepalingen van artikel 6 van dat verdrag. 

(22)  
Deze richtlijn dient echter niet te worden toegepast op projecten die in detail worden aangenomen middels een 
specifieke nationale wet, aangezien de doelstellingen die met deze richtlijn worden nagestreefd, waaronder het 
verstrekken van informatie, dan via de wetgevingsprocedure worden bereikt. 

(23)  
Het kan voorts in uitzonderlijke gevallen passend blijken voor een specifiek project vrijstelling te verlenen van de in deze 
richtlijn voorgeschreven beoordelingsprocedures, mits de Commissie en het betrokken publiek hieromtrent naar behoren 
worden geïnformeerd. 

(24)  
Aangezien de doelstellingen van deze richtlijn onvoldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt en derhalve, 
wegens de omvang en de gevolgen van het optreden, beter op het niveau van de Unie kunnen worden verwezenlijkt, 
kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde 
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subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in dat artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze richtlijn 

(25) 
Deze richtlijn dient de verplichtingen van de lidstaten met betrekking tot de in bijlage V, deel B, genoemde termijnen 
voor omzetting in nationaal recht van de aldaar genoemde richtlijnen onverlet te laten. 

Omzettingsmaatregel 

Besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie 
onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten. 

- Chapitre III (Art. D. 62 - Art. D. 77) Code de l'Environnement. 
- Chapitre III (Art. R. 52 - Art. R. 57) Code de l'Environnement. 

Omzettingsmaatregel 

- Afdeling 3 (Art. 26 - Art. 29) Ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen. 
- Afdeling II (Art. 127 - Art. 148) Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening. 

Omzettingsmaatregel 

- Hoofdstuk III (Art. 4.3.1 - Art. 4.3.9) Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. 
- Besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een 

stedenbouwkundige vergunning. 
- Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten 

onderworpen aan milieueffectrapportage. 

Trefwoorden: 

Milieueffectrapportering (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) 
Milieu (Europese Unie) 
Projecten (milieueffect- en veiligheidsrapportage, Vlaams Gewest) 
Milieueffectrapportering (Waals Gewest), algemeen 

Art. 1 

1 
Deze richtlijn is van toepassing op de milieueffectbeoordeling van openbare en particuliere 
projecten die aanzienlijke gevolgen voor het milieu kunnen hebben. 

2 
In deze richtlijn wordt verstaan onder: 

a) "project": 

- de uitvoering van bouwwerken of de totstandbrenging van andere installaties of werken, 
- andere ingrepen in natuurlijk milieu of landschap, inclusief de ingrepen voor de 

ontginning van bodemschatten; 

b) "opdrachtgever": de aanvrager van een vergunning voor een particulier project of de 
overheidsinstantie die het initiatief tot een project neemt; 

c) "vergunning": het besluit van de bevoegde instantie of instanties waardoor de opdrachtgever 
het recht verkrijgt om het project uit te voeren; 

d) "publiek": één of meer natuurlijke personen of rechtspersonen en, in overeenstemming met 
de nationale wetgeving of praktijk, hun verenigingen, organisaties of groepen; 

e) "betrokken publiek": het publiek dat gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of 
belanghebbende is bij de in artikel 2, lid 2, bedoelde milieubesluitvormingsprocedures. Voor 
de toepassing van deze omschrijving worden niet-gouvernementele organisaties die zich 
voor milieubescherming inzetten en voldoen aan de eisen van nationaal recht, geacht 
belanghebbende te zijn; 

f) "bevoegde instantie" of "bevoegde instanties": de instantie of instanties die de lidstaten 
aanwijzen om de taken uit te voeren, die uit deze richtlijn voortvloeien; 

g) irmilieueffectbeoordeling": een proces bestaande uit: 

i) de voorbereiding van een milieueffectbeoordelingsrapport door de opdrachtgever, zoals 
bedoeld in artikel 5, leden 1 en 2; 

ii) de uitvoering van raadplegingen zoals bedoeld in artikel 6 en, voor zover relevant, 
artikel 7; 

iii) het onderzoek door de bevoegde instantie van de in het milieueffectbeoordelingsrapport 
gepresenteerde informatie en in voorkomend geval van alle aanvullende informatie die 
door de opdrachtgever wordt verstrekt overeenkomstig artikel 5, lid 3, en van alle via de 
raadplegingen op grond van de artikelen 6 en 7, ontvangen relevante informatie; 
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iv) de gemotiveerde conclusie van de bevoegde instantie inzake de aanzienlijke effecten 
van het project op het milieu, waarbij rekening wordt gehouden met de resultaten van 
het onderzoek als bedoeld onder iii), en, indien van toepassing, haar eigen aanvullende 
onderzoek, en 

v) de integratie van de gemotiveerde conclusie van de bevoegde instantie in een van de 
besluiten als bedoeld in artikel 8bis. 

Indien hun nationale wetgeving in die mogelijkheid voorziet, kunnen de lidstaten per geval 
besluiten deze richtlijn niet toe te passen op projecten, of projectonderdelen, die uitsluitend 
bestemd zijn voor defensie, dan wel op projecten die uitsluitend de respons op civiele 
noodsituaties tot doel hebben, indien zij oordelen dat toepassing in die gevallen nadelige 
gevolgen zou hebben voor deze doeleinden. 
11 

4 

VORIGE VERSIE(S) 

Wetshistoriek 
2, g) ingevoegd bij art. 1, 1), a) Richtl.EP en Raad EU nr. 2014/52/EU, 16 april 2014 (Pb.L. 124, 25 april 2014), met 
ingang van 15 mei 2014 (art. 4). 
3. vervangen bij art. 1, 1), b) Richtl.EP en Raad EU nr. 2014/52/EU, 16 april 2014 (Pb.L. 124, 25 april 2014), met 
ingang van 15 mei 2014 (art. 4). 
4. opgeheven bij art. 1, 1), c) Richtl.EP en Raad EU nr. 2014/52/EU, 16 april 2014 (Pb.L. 124, 25 april 2014), met 
ingang van 15 mei 2014 (art. 4). 

Art. 2 

De lidstaten treffen de nodige maatregelen om te verzekeren dat een vergunning vereist is voor 
projecten die een aanzienlijk milieueffect kunnen hebben, onder meer gezien hun aard, omvang 
of ligging, en dat een beoordeling van hun effecten op het milieu plaatsvindt alvorens een 
vergunning wordt verleend. Deze projecten worden omschreven in artikel 4. 
11 

211 
De milieueffectbeoordeling kan worden geïntegreerd in de bestaande procedures van de 
lidstaten voor het verlenen van vergunningen voor projecten of, bij gebreke hiervan, in andere 
procedures of in de procedures die moeten worden ingesteld om aan de doelstellingen van deze 
richtlijn te voldoen. 
11 

In het geval van projecten waarvoor de verplichting om een beoordeling van de milieueffecten 
uit te voeren gelijktijdig voortvloeit uit zowel deze richtlijn als uit Richtlijn 92/43/EEG van de 
Raad en/of Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad, waarborgen de 
lidstaten dat er, waar het aangewezen is, wordt voorzien in gecoordineerde en/of 
gemeenschappelijke procedures die aan de vereisten van de bovengenoemde toepasselijke 
wetgeving van de Unie voldoen. 
In het geval van projecten waarvoor de verplichting om een beoordeling van de milieueffecten 
uit te voeren voortvloeit uit zowel deze richtlijn als andere wetgeving van de Unie dan de in de 
eerste alinea genoemde richtlijnen, kunnen de lidstaten in gecoordineerde en/of 
gemeenschappelijke procedures voorzien. 
Bij de gecoordineerde procedure als bedoeld in de eerste en de tweede alinea streven de 
lidstaten ernaar dat ze de verschillende op grond van de toepasselijke wetgeving van de Unie 
vereiste afzonderlijke beoordelingen van de milieueffecten van een bepaald project coordineren 
door hiervoor een instantie aan te wijzen, zonder afbreuk te doen aan eventuele andersluidende 
bepalingen in andere toepasselijke wetgeving van de Unie. 
In het kader van de gemeenschappelijke procedure als bedoeld in de eerste en de tweede alinea 
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streven de lidstaten ernaar dat ze één beoordeling van de milieueffecten van een bepaald 
project uitvoeren, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving van de Unie, onverminderd 
eventuele andersluidende bepalingen in andere toepasselijke wetgeving van de Unie. 
De Commissie verstrekt richtsnoeren inzake de instelling van gecoordineerde of 
gemeenschappelijke procedures voor projecten die gelijktijdig worden onderworpen aan 
beoordelingen in het kader van zowel deze richtlijn als de Richtlijn 92/43/EEG, 2000/60/EG, 
Richtlijn 2009/147/EG of 2010/75/EU. 

4 
i[Onverminderd de bepalingen van artikel 7 kunnen de lidstaten in uitzonderlijke gevallen voor 
een bepaald project vrijstelling verlenen van de bepalingen van deze richtlijn, indien de 
toepassing van deze bepalingen nadelige gevolgen zou hebben voor het doel van het project, 
mits aan de doelstellingen van deze richtlijn wordt voldaan.]i 
In dit geval: 

a) gaan de lidstaten na of er geen andere vorm van beoordeling geschikt is; 
b) stellen zij de gegevens die zijn verzameld door andere vormen van beoordeling zoals 

bedoeld onder a), alsmede de gegevens over en de redenen van de vrijstelling ter 
beschikking van het betrokken publiek; 

c) stellen zij de Commissie, voordat de vergunning wordt verleend, op de hoogte van de 
redenen waarom de vrijstelling is verleend en verschaffen zij haar alle informatie die zij waar 
dat van toepassing is ter beschikking van hun eigen onderdanen stellen. 

De Commissie zendt de ontvangen documenten onmiddellijk door aan de andere lidstaten. 
De Commissie brengt elk jaar bij het Europees Parlement en de Raad verslag uit over de 
toepassing van dit lid. 

1[5 
Onverminderd artikel 7 kunnen de lidstaten in gevallen waarin een project middels een 
specifieke nationale wet wordt aangenomen, dat project vrijstelling verlenen van de bepalingen 
inzake openbare raadpleging zoals vastgelegd in deze richtlijn, mits aan de doelstellingen van 
deze richtlijn wordt voldaan. 
De lidstaten stellen de Commissie om de twee jaar na 16 mei 2017 in kennis van elk geval 
waarin zij de in de eerste alinea bedoelde vrijstelling hebben toegepast. 

Ii 

VORIGE VERSIE(S) 

Wetshistoriek 
1, 2. en 3. vervangen bij art. 1, 2), a) Richtl.EP en Raad EU nr. 2014/52/EU, 16 april 2014 (Pb.L. 124, 25 april 2014), 
met ingang van 15 mei 2014 (art. 4). 
4. gewijzigd bij art. 1, 2), b) Richtl.EP en Raad EU nr. 2014/52/EU, 16 april 2014 (Pb.L. 124, 25 april 2014), met ingang 
van 15 mei 2014 (art. 4). 
5. ingevoegd bij art. 1, 2), c) Richtl.EP en Raad EU nr. 2014/52/EU, 16 april 2014 (Pb.L. 124, 25 april 2014), met ingang 
van 15 mei 2014 (art. 4). 

[Art. 3 

1 
Bij de milieueffectbeoordeling worden de directe en indirecte aanzienlijke effecten van een 
project per geval op passende wijze geïdentificeerd, beschreven en beoordeeld op de volgende 
factoren: 

a) de bevolking en de menselijke gezondheid; 
b) de biodiversiteit, met bijzondere aandacht voor op grond van Richtlijn 92/43/EEG en 

Richtlijn 2009/147/EG beschermde soorten en habitats; 
c) land, bodem, water, lucht en klimaat; 
d) materiële goederen, het cultureel erfgoed en het landschap; 
e) de samenhang tussen de onder a) tot en met d) genoemde factoren. 

2 
De in lid 1 bedoelde effecten op de factoren die zijn beschreven in de eerste alinea omvatten de 
verwachte effecten die voortvloeien uit de kwetsbaarheid van het project voor risico's op zware 
ongevallen en/of rampen die relevant zijn voor het project in kwestie. 
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VORIGE VERSIE(S) 

Wetshistoriek 
Vervangen bij art. 1, 3) Richtl.EP en Raad EU nr. 2014/52/EU, 16 april 2014 (Pb.L. 124, 25 april 2014), met ingang van 
15 mei 2014 (art. 4). 

Art. 4 

1 
Onder voorbehoud van artikel 2, lid 4, worden de in bijlage I genoemde projecten onderworpen 
aan een beoordeling overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 10. 

2 
Onder voorbehoud van artikel 2, lid 4, bepalen de lidstaten voor de in bijlage II genoemde 
projecten of het project al dan niet moet worden onderworpen aan een beoordeling 
overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 10, zulks: 

a) door middel van een onderzoek per geval, 
of 

b) aan de hand van door de lidstaten vastgestelde drempelwaarden of criteria. 
De lidstaten kunnen besluiten om beide onder a) en b) genoemde procedures toe te passen. 

34 
Wanneer een onderzoek per geval wordt uitgevoerd of drempelwaarden of criteria worden 
vastgesteld met het oog op lid 2, moet met de relevante, in bijlage III vastgestelde 
selectiecriteria rekening worden gehouden. De lidstaten kunnen drempelwaarden of criteria 
vaststellen om te bepalen wanneer projecten niet hoeven te worden onderworpen aan het 
besluit op grond van de leden 4 en 5, en evenmin aan een milieueffectbeoordeling, en/of 
drempelwaarden of criteria vaststellen om te bepalen wanneer projecten in elk geval worden 
onderworpen aan een milieueffectbeoordeling, maar niet aan een besluit op grond van de leden 
4 en 5 
11 

41[ 
Wanneer de lidstaten beslissen een besluit te vereisen voor in bijlage II genoemde projecten, 
verstrekt de opdrachtgever informatie over de kenmerken van het project en over de 
waarschijnlijk aanzienlijke effecten daarvan op het milieu. De gedetailleerde lijst van de te 
verstrekken informatie is vastgesteld in bijlage IIA. De opdrachtgever houdt, voor zover 
relevant, rekening met de beschikbare resultaten van andere relevante beoordelingen van de 
milieueffecten, die zijn gedaan op grond van andere wetgeving van de Unie dan deze richtlijn. 
De opdrachtgever kan tevens een beschrijving verstrekken van kenmerken van het project en/of 
van de geplande maatregelen om te vermijden of te voorkomen wat anders wellicht aanzienlijke 
nadelige milieueffecten zouden zijn geweest. 

Iii 

1 [s 
De bevoegde instantie neemt haar besluit op basis van de door de opdrachtgever 
overeenkomstig lid 4 verstrekte informatie waarbij zij, voor zover relevant, rekening houdt met 
de resultaten van voorafgaande controles of op grond van andere milieuwetgeving van de Unie 
dan deze richtlijn uitgevoerde beoordelingen van de effecten op het milieu. Het besluit wordt 
openbaar gemaakt en: 

a) bevat, indien besloten wordt dat het project aan een milieueffectbeoordeling moet worden 
onderworpen, de belangrijkste redenen waarom het project aan een dergelijke beoordeling 
moet worden onderworpen, waarbij verwezen wordt naar de relevante criteria van bijlage 
III, of 

b) bevat, indien besloten wordt dat het project niet aan een milieueffectbeoordeling hoeft te 
worden onderworpen, de belangrijkste redenen waarom het project niet aan een dergelijke 
beoordeling hoeft te worden onderworpen, waarbij verwezen wordt naar de relevante criteria 
van de lijst van bijlage III, en, indien de opdrachtgever deze heeft voorgesteld, kenmerken 
van het project en/of geplande maatregelen om te vermijden of te voorkomen wat anders 
wellicht aanzienlijke nadelige milieueffecten zouden zijn geweest. 

]1 
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1[6 
De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde instantie haar besluit zo snel mogelijk neemt, en 
uiterlijk binnen een termijn van 90 dagen na de datum waarop de opdrachtgever alle op grond 
van lid 4 vereiste informatie heeft ingediend. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld afhankelijk 
van de aard, de complexiteit, de locatie of de omvang van het project, kan de bevoegde 
instantie die termijn verlengen; in dat geval deelt zij de opdrachtgever schriftelijk mee welke 
redenen aan de basis liggen van de termijnverlenging en op welke datum een besluit wordt 
verwacht. 
11 

VORIGE VERSIE(S) 

Wetshistoriek 
3. en 4. vervangen bij art. 1, 4), a) Richtl.EP en Raad EU nr. 2014/52/EU, 16 april 2014 (Pb.L. 124, 25 april 2014), met 
ingang van 15 mei 2014 (art. 4). 
5. en 6. ingevoegd bij art. 1, 4), b) Richtl.EP en Raad EU nr. 2014/52/EU, 16 april 2014 (Pb.L. 124, 25 april 2014), met 
ingang van 15 mei 2014 (art. 4). 

Art. 5 

li[ 
Wanneer een milieueffectbeoordeling is vereist, dient de opdrachtgever een 
milieueffectbeoordelingsrapport op te stellen en in te dienen. De door de opdrachtgever te 
verstrekken informatie bevat ten minste: 

a) een beschrijving van het project met informatie over de locatie, het ontwerp, de omvang en 
andere relevante kenmerken van het project; 

b) een beschrijving van de waarschijnlijk aanzienlijke milieueffecten van het project; 
c) een beschrijving van de kenmerken van het project en/of de geplande maatregelen om de 

waarschijnlijk aanzienlijke nadelige milieueffecten te vermijden, te voorkomen of te 
beperken en, indien mogelijk, te compenseren; 

d) een beschrijving van de redelijke alternatieven die de opdrachtgever heeft onderzocht, die 
relevant zijn voor het project en de specifieke kenmerken ervan, met opgave van de 
belangrijkste motieven voor de gekozen optie, in het licht van de milieueffecten van het 
project; 

e) een niet-technische samenvatting van de onder a) tot en met d) bedoelde gegevens, en 
f) alle in bijlage IV bedoelde aanvullende informatie die van belang is voor de specifieke 

kenmerken van een bepaald project of projecttype en voor de milieuaspecten die hierdoor 
kunnen worden beïnvloed. 

Wanneer er een advies wordt uitgebracht op grond van lid 2, is het 
milieueffectbeoordelingsrapport gebaseerd op dat advies en bevat de informatie die 
redelijkerwijs mag worden vereist om tot een gemotiveerde conclusie over de aanzienlijke 
milieueffecten van het project te komen, waarbij rekening wordt gehouden met de bestaande 
kennis en beoordelingsmethodes. Om overlappingen van beoordelingen te voorkomen, houdt de 
opdrachtgever bij het opstellen van het milieueffectbeoordelingsrapport rekening met de 
beschikbare resultaten van andere op grond van nationale of Uniewetgeving uitgevoerde 
relevante beoordelingen. 
11 

21.[ 
Op verzoek van de opdrachtgever brengt de bevoegde instantie, met inachtneming van de door 
de opdrachtgever verstrekte informatie, met name over de specifieke kenmerken van het 
project (inclusief de locatie en de technische capaciteit ervan) en over de te verwachten 
milieueffecten ervan, een advies uit over de reikwijdte en het detailleringsniveau van de door de 
opdrachtgever in het milieueffectbeoordelingsrapport op te nemen informatie overeenkomstig lid 
1 van dit artikel. De bevoegde instantie raadpleegt de in artikel 6, lid 1, bedoelde instanties 
voordat zij haar advies uitbrengt. 
De lidstaten kunnen de bevoegde instanties er tevens toe verplichten een advies als bedoeld in 
de eerste alinea, te verstrekken, ongeacht of de opdrachtgever daarom verzoekt. 

]i 

31 

Om de volledigheid en kwaliteit van het milieueffectbeoordelingsrapport te waarborgen, dient: 
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a) de opdrachtgever te waarborgen dat het milieueffectbeoordelingsrapport wordt opgesteld 
door bekwame deskundigen; 

b) de bevoegde instantie te waarborgen dat zij beschikt over, of indien nodig toegang heeft tot, 
voldoende expertise om het milieueffectbeoordelingsrapport te onderzoeken, en 

c) de bevoegde instantie indien nodig de opdrachtgever om aanvullende informatie te 
verzoeken, overeenkomstig bijlage IV, die rechtstreeks ter zake doend is om te komen tot 
de gemotiveerde conclusie inzake de aanzienlijke milieueffecten van het project. 

11 

4 
Zo nodig zorgen de lidstaten ervoor dat instanties die over relevante informatie beschikken, in 
het bijzonder gelet op artikel 3, deze informatie ter beschikking stellen aan de opdrachtgever. 

VORIGE VERSIE(S) 

Wetshistoriek 
1, 2. en 3. vervangen bij art. 1, 5) Richtl.EP en Raad EU nr. 2014/52/EU, 16 april 2014 (Pb.L. 124, 25 april 2014), met 
ingang van 15 mei 2014 (art. 4). 

Art. 6 

11[ 
De lidstaten treffen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de instanties die op grond 
van hun specifieke verantwoordelijkheden op milieugebied of op grond van hun lokale of 
regionale bevoegdheden met het project te maken kunnen krijgen, de gelegenheid krijgen om 
advies uit te brengen over de door de opdrachtgever verstrekte informatie en over de aanvraag 
om een vergunning, waarbij in voorkomend geval rekening wordt gehouden met de in 
artikel 8bis, lid 3, genoemde gevallen. Daartoe wijzen de lidstaten in het algemeen of per geval 
de te raadplegen instanties aan. Deze instanties worden in kennis gesteld van de krachtens 
artikel 5 verzamelde informatie. Nadere regelingen betreffende deze raadplegingen worden door 
de lidstaten vastgesteld. 
]1 

2 
i[Om te zorgen dat het betrokken publiek daadwerkelijk inspraak krijgt in de 
besluitvormingsprocedure, wordt het publiek in een vroegtijdig stadium van de in artikel 2, lid 2, 
bedoelde milieubesluitvormingsprocedures en ten laatste zodra er redelijkerwijs informatie kan 
worden verstrekt, langs elektronische weg en via openbare bekendmakingen of andere 
passende middelen op de hoogte gebracht van de volgende kwesties:]1 

a) de aanvraag om een vergunning; 
b) het feit dat het project aan een milieueffectbeoordelingsprocedure is onderworpen en, VOOr 

zover relevant, het feit dat artikel 7 van toepassing is; 
c) nadere gegevens betreffende de bevoegde instanties die verantwoordelijk zijn voor de 

besluitvorming, die waarbij relevante informatie kan worden verkregen, die waaraan 
opmerkingen of vragen kunnen worden voorgelegd en nadere gegevens betreffende de 
termijnen voor het toezenden van opmerkingen of vragen; 

d) de aard van de eventuele besluiten of, indien van toepassing, van het ontwerpbesluit; 
e) een indicatie van de beschikbaarheid van de ingevolge artikel 5 verzamelde informatie; 
f) tijd, plaats en wijze van verstrekking van de relevante informatie; 
g) nadere gegevens inzake de regelingen voor inspraak die ingevolge lid 5 van dit artikel zijn 

vastgesteld. 

3 
De lidstaten zorgen ervoor dat het volgende binnen een redelijke termijn aan het betrokken 
publiek ter beschikking wordt gesteld: 

a) de ingevolge artikel 5 verzamelde informatie; 
b) in overeenstemming met de nationale wetgeving, de voornaamste rapporten en adviezen die 

aan de bevoegde instanties zijn uitgebracht op het tijdstip waarop het betrokken publiek 
wordt geïnformeerd in overeenstemming met lid 2; 

c) overeenkomstig de bepalingen van Richtlijn 2003/4/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 28 januari 2003 inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie , andere 
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informatie dan de in lid 2 bedoelde die relevant is voor het besluit overeenkomstig artikel 8 
van deze richtlijn en die pas beschikbaar wordt nadat het betrokken publiek overeenkomstig 
lid 2 van dit artikel is geïnformeerd. 

4 
Het betrokken publiek dient in een vroeg stadium reële mogelijkheden tot inspraak in de in 
artikel 2, lid 2, bedoelde milieubesluitvormingsprocedures te krijgen en heeft daartoe het recht, 
wanneer alle opties open zijn, opmerkingen en meningen kenbaar te maken aan de bevoegde 
instantie(s) voordat het besluit over de vergunningsaanvraag wordt genomen. 

De nadere regelingen voor het informeren van het publiek, bijvoorbeeld met aanplakbiljetten 
binnen een bepaalde omtrek of publicatie in lokale kranten, en voor de raadpleging van het 
betrokken publiek, bijvoorbeeld schriftelijk of met een openbare enquête, worden vastgesteld 
door de lidstaten. De lidstaten treffen de nodige maatregelen om te waarborgen dat de 
relevante informatie langs elektronische weg beschikbaar wordt gesteld aan het publiek, ten 
minste via een centraal portaal of gemakkelijk toegankelijke toegangspunten, op het geschikte 
bestuursniveau. 

Er wordt voor de verschillende fasen in redelijke termijnen voorzien met voldoende tijd om: 

a) de in lid 1 bedoelde instanties en het publiek te informeren, en 
b) het betrokken publiek en de in lid 1 bedoelde instanties de gelegenheid te bieden zich voor 

te bereiden en daadwerkelijk deel te nemen aan de milieubesluitvorming als bedoeld in dit 
artikel. 

1[7 
De termijn waarbinnen het betrokken publiek wordt geraadpleegd over het in artikel 5, lid 1, 
bedoelde milieueffectbeoordelingsrapport bedraagt ten minste 30 dagen. 
]1 

VORIGE VERSIE(S) 

Wetshistoriek 
1. vervangen bij art. 1, 6), a) Richtl.EP en Raad EU nr. 2014/52/EU, 16 april 2014 (Pb.L. 124, 25 april 2014), met 
ingang van 15 mei 2014 (art. 4). 
2. gewijzigd bij art. 1, 6), b) Richtl.EP en Raad EU nr. 2014/52/EU, 16 april 2014 (Pb.L. 124, 25 april 2014), met ingang 
van 15 mei 2014 (art. 4). 
5. vervangen bij art. 1, 6), c) Richtl.EP en Raad EU nr. 2014/52/EU, 16 april 2014 (Pb.L. 124, 25 april 2014), met 
ingang van 15 mei 2014 (art. 4). 
6. vervangen bij art. 1, 6), d) Richtl.EP en Raad EU nr. 2014/52/EU, 16 april 2014 (Pb.L. 124, 25 april 2014), met 
ingang van 15 mei 2014 (art. 4). 
7. ingevoegd bij art. 1, 6), e) Richtl.EP en Raad EU nr. 2014/52/EU, 16 april 2014 (Pb.L. 124, 25 april 2014), met 
ingang van 15 mei 2014 (art. 4). 

Art. 7 

1 
Wanneer een lidstaat constateert dat een project vermoedelijk aanzienlijke milieueffecten zal 
hebben in een andere lidstaat of wanneer een lidstaat waarvan het milieu vermoedelijk 
aanzienlijke effecten zal ondervinden, hierom verzoekt, doet de lidstaat op het grondgebied 
waarvan men het project wil uitvoeren, de andere lidstaat zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 
wanneer hij zijn eigen publiek informeert, onder meer toekomen: 

a) een beschrijving van het project, met alle beschikbare informatie over het mogelijke 
grensoverschrijdende effect ervan; 

b) informatie over de aard van de beslissing die kan worden genomen. 

De lidstaat op het grondgebied waarvan men het project wil uitvoeren geeft de andere lidstaat 
een redelijke termijn om kenbaar te maken of hij wenst deel te nemen aan de in artikel 2, lid 2, 
bedoelde milieubesluitvormingsprocedures; tevens kan hij de in lid 2 van dit artikel bedoelde 
informatie verstrekken. 
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2 
Wanneer een lidstaat die krachtens lid 1 informatie ontvangt, aangeeft dat hij voornemens is 
aan de in artikel 2, lid 2, bedoelde milieubesluitvormingsprocedures deel te nemen, zendt de 
lidstaat op het grondgebied waarvan men het project wil uitvoeren, voor zover hij dit nog niet 
heeft gedaan, de betrokken lidstaat de informatie toe die krachtens artikel 6, lid 2, moet worden 
verstrekt en die krachtens artikel 6, lid 3, onder a) en b), ter beschikking moet worden gesteld. 

3 
Ieder van de betrokken lidstaten zorgt er tevens voor, voor zover het hem betreft, dat: 

a) de in de leden 1 en 2 bedoelde informatie binnen een redelijke termijn ter beschikking wordt 
gesteld van de in artikel 6, lid 1, bedoelde instanties en van het betrokken publiek op het 
grondgebied van de lidstaat die vermoedelijk aanzienlijke effecten zal ondervinden; en 

b) de in artikel 6, lid 1, bedoelde instanties en het betrokken publiek voordat een vergunning 
voor het project wordt verleend, de gelegenheid krijgen binnen een redelijke termijn advies 
over de verstrekte informatie uit te brengen aan de bevoegde instantie van de lidstaat op 
het grondgebied waarvan men het project wil uitvoeren. 

44 
De betrokken lidstaten plegen overleg over onder andere de potentiële grensoverschrijdende 
effecten van het project en de maatregelen die worden overwogen om die effecten te beperken 
of teniet te doen, en komen een redelijke termijn overeen waarbinnen het overleg moet 
plaatsvinden. 
Dergelijke raadplegingen kunnen via een passende gemeenschappelijke instantie worden 
uitgevoerd. 
11 

51[ 
De nadere regelingen voor de toepassing van de leden 1 tot en met 4 van dit artikel, met 
inbegrip van de vaststelling van de raadplegingstermijnen, worden bepaald door de betrokken 
lidstaten op basis van de in artikel 6, leden 5 tot 7, bedoelde regelingen en termijnen en moeten 
het betrokken publiek op het grondgebied van de getroffen lidstaat reële inspraakmogelijkheden 
verschaffen in de nnilieubesluitvormingsprocedures als bedoeld in artikel 2, lid 2, voor het 
project. 
11 

VORIGE VERSIE(S) 

Wetshistoriek 
4. vervangen bij art. 1, 7), a) Richtl.EP en Raad EO nr. 2014/52/EU, 16 april 2014 (Pb.L. 124, 25 april 2014), met 
ingang van 15 mei 2014 (art. 4). 
5. vervangen bij art. 1, 7), b) Richtl.EP en Raad EO nr. 2014/52/EU, 16 april 2014 (Pb.L. 124, 25 april 2014), met 
ingang van 15 mei 2014 (art. 4). 

[Art. 8 

De resultaten van de raadplegingen en de krachtens de artikelen 5 tot 7 verzamelde informatie 
worden in het kader van de vergunningsprocedure terdege in aanmerking genomen. 

VORIGE VERSIE(S) 

Wetshistoriek 
Vervangen bij art. 1, 8) Richtl.EP en Raad EO nr. 2014/52/EU, 16 april 2014 (Pb.L. 124, 25 april 2014), met ingang van 
15 mei 2014 (art. 4). 

[Art. 8 bis 

1 
Het besluit om een vergunning te verlenen bevat ten minste de volgende informatie: 

a) de in artikel 1, lid 2, onder g), iv), bedoelde gemotiveerde conclusie; 
b) alle aan het besluit gekoppelde milieuvoorwaarden, alsmede een beschrijving van alle 

kenmerken van het project en/of de geplande maatregelen om aanzienlijke nadelige effecten 
op het milieu te vermijden, te voorkomen of te beperken en, indien mogelijk, te 
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compenseren en, in voorkomend geval, monitoringmaatregelen. 

2 
Het besluit om een vergunning te weigeren omvat de belangrijkste redenen voor de weigering. 

3 
Wanneer een lidstaat gebruikmaakt van de in artikel 2, lid 2, bedoelde procedures andere dan 
de vergunningsprocedures, worden de vereisten van de leden 1 en 2 van dit artikel, in 
voorkomend geval, geacht te zijn vervuld wanneer een in deze procedures genomen besluit de 
in die leden bedoelde informatie bevat en er mechanismen zijn vastgesteld die de vervulling van 
de vereisten van lid 6 van dit artikel mogelijk maken. 

4 
In overeenstemming met de in lid 1, onder b), bedoelde vereisten, zorgen de lidstaten ervoor 
dat de kenmerken van het project en/of de geplande maatregelen om aanzienlijke nadelige 
milieueffecten te vermijden, te voorkomen of te beperken en, indien mogelijk, te compenseren, 
door de opdrachtgever worden uitgevoerd, en dat de procedures voor de monitoring van de 
aanzienlijke nadelige milieueffecten worden vastgesteld. 
Het soort parameters dat wordt gemonitord en de looptijd van de monitoring moeten evenredig 
zijn met de aard, de locatie en de omvang van het project en met het belang van de 
milieueffecten. 
Indien passend kan gebruik worden gemaakt van bestaande monitoringregelingen op grond van 
andere wetgeving van de Unie dan deze richtlijn en van nationale wetgeving, teneinde 
overlapping van monitoring te vermijden. 

5 
De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde instantie alle in de leden 1 tot en met 3 bedoelde 
besluiten binnen een redelijke termijn neemt. 

6 
De bevoegde instantie moet er van worden overtuigd dat de in artikel 1, lid 2, onder g), iv), 
bedoelde gemotiveerde conclusie, of een van de in lid 3 van dit artikel bedoelde besluiten, nog 
steeds actueel is bij het nemen van een besluit over het verlenen van een vergunning. Hiertoe 
kunnen de lidstaten termijnen vaststellen voor de geldigheid van de in artikel 1, lid 2, onder g), 
iv), bedoelde gemotiveerde conclusie of een van de in lid 3 van dit artikel bedoelde besluiten. 

Wetshistoriek 
Ingevoegd bij art. 1, 9) Richtl.EP en Raad EU nr. 2014/52/EU, 16 april 2014 (Pb.L. 124, 25 april 2014), met ingang van 
15 mei 2014 (art. 4). 

Art. 9 

Wanneer een beslissing over het verlenen of weigeren van een vergunning is genomen, brengen 
de bevoegde instantie(s) het betrokken publiek en de in artikel 6, lid 1, bedoelde instanties, 
overeenkomstig de nationale procedures daarvan onverwijld op de hoogte en zorgen zij ervoor 
dat de volgende informatie ter beschikking van het publiek en de in artikel 6, lid 1, bedoelde 
instanties wordt gesteld, waarbij in voorkomend geval rekening wordt gehouden met de in 
artikel 8bis, lid 3, bedoelde gevallen: 

a) de inhoud van de beslissing en de eventuele voorwaarden die daaraan zijn gekoppeld zoals 
bedoeld in artikel 8bis, leden 1 en 2; 

b) de voornaamste redenen en overwegingen waarop de beslissing is gebaseerd, met inbegrip 
van informatie over de inspraakprocedure. Dit omvat tevens de samenvatting van de 
resultaten van de raadplegingen en krachtens de artikelen 5 tot 7 ingewonnen informatie en 
de wijze waarop deze zijn meegenomen of op een of andere manier behandeld, met name de 
van de in artikel 7 bedoelde getroffen lidstaat ontvangen opmerkingen. 

2 
De bevoegde instantie of instanties brengen elke lidstaat die overeenkomstig artikel 7 is 
geraadpleegd, op de hoogte en doen hem de in lid 1 van dit artikel vermelde informatie 
toekomen. 
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De geraadpleegde lidstaten zorgen ervoor dat die informatie op een geschikte wijze ter 
beschikking wordt gesteld van het betrokken publiek op hun grondgebied. 

VORIGE VERSIE(S) 

Wetshistoriek 
1. vervangen bij art. 1, 10) Richtl.EP en Raad EU nr. 2014/52/EU, 16 april 2014 (Pb.L. 124, 25 april 2014), met ingang 
van 15 mei 2014 (art. 4). 

[Art. 9 bis 

De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde instantie of instanties hun uit deze richtlijn 
voortvloeiende taken op objectieve wijze vervullen en zich niet bevinden in een situatie die tot 
een belangenconflict aanleiding geeft. 
Indien de bevoegde instantie tevens de opdrachtgever is, brengen de lidstaten in elk geval 
binnen hun organisatie van administratieve bevoegdheden een passende scheiding aan tussen 
conflicterende functies bij het uitvoeren van de uit deze richtlijn voortvloeiende taken. 

Wetshistoriek 
Ingevoegd bij art. 1, 11) Richtl.EP en Raad EU nr. 2014/52/EU, 16 april 2014 (Pb.L. 124, 25 april 2014), met ingang van 
15 mei 2014 (art. 4). 

Art. 10 

i[Onverminderd richtlijn 2003/4/EG doen de bepalingen van deze richtlijn niet af aan de 
verplichting van de bevoegde instanties tot inachtneming van de door de nationale wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen en de geldende rechtspraktijk opgelegde beperkingen ter 
bescherming van het industrieel en het handelsgeheim, met inbegrip van de intellectuele 
eigendom, en van het openbaar belangji 
Wanneer artikel 7 van toepassing is, zijn de toezending van informatie aan een andere lidstaat 
en de ontvangst van informatie door een andere lidstaat onderworpen aan de beperkingen die 
gelden in de lidstaat waar het project wordt voorgesteld. 

VORIGE VERSIE(S) 

Wetshistoriek 
Gewijzigd bij art. 1, 12) Richtl.EP en Raad EU nr. 2014/52/EU, 16 april 2014 (Pb.L. 124, 25 april 2014), met ingang van 
15 mei 2014 (art. 4). 

[Art. 10 bis 

De lidstaten stellen voorschriften vast inzake de bij overtredingen van ingevolge deze richtlijn 
vastgestelde nationale bepalingen toe te passen sancties. De aldus vastgestelde sancties zijn 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend. 

Wetshistoriek 
Ingevoegd bij art. 1, 13) Richtl.EP en Raad EU nr. 2014/52/EU, 16 april 2014 (Pb.L. 124, 25 april 2014), met ingang van 
15 mei 2014 (art. 4). 

Art. 11 

1 
De lidstaten zorgen ervoor dat, in overeenstemming met het toepasselijke nationale 
rechtsstelsel, leden van het betrokken publiek die: 

a) een voldoende belang hebben, dan wel 
b) stellen dat inbreuk is gemaakt op een recht, wanneer het bestuursprocesrecht van een 

lidstaat dit als voorwaarde stelt, 

in beroep kunnen gaan bij een rechtbank of een ander bij wet ingesteld onafhankelijk en 
onpartijdig orgaan om de materiële of formele rechtmatigheid van enig besluit, handelen of 
nalaten vallend onder de bepalingen betreffende de inspraak van het publiek van deze richtlijn 
aan te vechten. 
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2 
De lidstaten bepalen in welk stadium een besluit, handelen of nalaten kan worden 
aangevochten. 

3 
Wat een voldoende belang dan wel een inbreuk op een recht vormt, wordt bepaald door de 
lidstaten in het licht van de doelstelling om het publiek een ruime toegang tot de rechter te 
verlenen. Te dien einde wordt het belang van een niet-gouvernementele organisatie die voldoet 
aan de vereisten van artikel 1, lid 2, geacht voldoende te zijn in de zin van lid 1, onder a), van 
dit artikel. Tevens worden die organisaties geacht rechten te hebben waarop inbreuk kan 
worden gemaakt in de zin van lid 1, onder b), van dit artikel. 

4 
De bepalingen van dit artikel sluiten een toetsingsprocedure in eerste instantie bij een 
bestuursrechtelijke instantie niet uit en doen niet af aan de eis dat de bestuursrechtelijke 
toetsingsprocedures doorlopen moeten zijn alvorens beroep bij een rechterlijke instantie kan 
worden ingesteld, wanneer die eis bestaat naar nationaal recht. 
Een dergelijke procedure moet eerlijk, billijk en snel zijn en mag niet buitensporig kostbaar zijn. 

5 
Ter verhoging van de effectiviteit van het bepaalde in dit artikel dragen de lidstaten er zorg voor 
dat het publiek praktische informatie wordt verstrekt over toegang tot beroepsprocedures bij 
bestuursrechtelijke en rechterlijke instanties. 

Art. 12 

1 
De lidstaten en de Commissie wisselen inlichtingen uit over de ervaring die is opgedaan met de 
toepassing van deze richtlijn. 

21[ 
Met name om de zes jaar na 16 mei 2017 stellen de lidstaten de Commissie in kennis, indien 
dergelijke gegevens beschikbaar zijn, van: 

a) het aantal projecten als bedoeld in de bijlagen I en II waarvoor een milieueffectbeoordeling 
overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 10 is uitgevoerd; 

b) de verdeling van de milieueffectbeoordelingen op basis van de in de bijlagen I en II 
vastgestelde projectcategorieën; 

c) het aantal projecten als bedoeld in bijlage II waarover een besluit is genomen 
overeenkomstig artikel 4, lid 2; 

d) de gemiddelde duur van het milieueffectbeoordelingsproces; 
e) een algemene schatting van de gemiddelde directe kosten van de milieueffectbeoordelingen, 

met inbegrip van de effecten van de toepassing van deze richtlijn voor het midden- en 
kleinbedrijf. 

3 
Aan de hand van deze uitwisseling van inlichtingen legt de Commissie indien noodzakelijk aan 
het Europees Parlement en de Raad aanvullende voorstellen voor teneinde een voldoende 
gecoordineerde toepassing van deze richtlijn te garanderen. 

VORIGE VERSIE(S) 

Wetshistoriek 
2. vervangen bij art. 1, 14) Richtl.EP en Raad EU nr. 2014/52/EU, 16 april 2014 (Pb.L. 124, 25 april 2014), met ingang 
van 15 mei 2014 (art. 4). 

Art. 13 

De lidstaten delen de Commissie de tekst van de bepalingen van intern recht mede die zij op het 
onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen. 

Art. 14 
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Richtlijn 85/337/EEG, zoals gewijzigd bij de in bijlage V, deel A, genoemde richtlijnen, wordt 
ingetrokken, onverminderd de verplichtingen van de lidstaten met betrekking tot de in bijlage V, 
deel B, genoemde termijnen voor omzetting in nationaal recht van de aldaar genoemde 
richtlijnen. 
Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn gelden als verwijzingen naar de onderhavige richtlijn 
en worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage VI. 

Art. 15 

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het 
Publicatieblad van de Europese Unie. 

Art. 16 

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten. 

Bijlage I In artikel 4, lid 1, bedoelde projecten 

1. Raffinaderijen van ruwe aardolie (met uitzondering van de bedrijven die uitsluitend 
smeermiddelen uit ruwe olie vervaardigen), alsmede installaties voor de vergassing en 
vloeibaarmaking van ten minste 500 t steenkool of bitumineuze schisten per dag. 

2. 

a) Thermische centrales en andere verbrandingsinstallaties met een warmtevermogen van 
ten minste 300 megawatt. 

b) Kerncentrales en andere kernreactoren, met inbegrip van de ontmanteling of 
buitengebruikstelling van dergelijke centrales of reactoren (1) (met uitzondering van 
onderzoekinstallaties voor de productie en verwerking van splijt- en kweekstoffen, met 
een constant vermogen van ten hoogste 1 thermische kW). 

3. 

a) Installaties voor de opwerking van bestraalde splijtstoffen. b) Installaties die ontworpen 
zijn: 

i) voor de productie of de verrijking van splijtstoffen, 
ii) voor de behandeling van bestraalde splijtstoffen of hoog radioactief afval, 
iii) voor de definitieve verwijdering van bestraalde splijtstoffen, 
iv) uitsluitend voor de definitieve verwijdering van radioactief afval, 
v) uitsluitend voor de (voor meer dan 10 jaar geplande) opslag van bestraalde 

splijtstoffen of radioactief afval op een andere plaats dan het productieterrein. 

4. 

a) Geïntegreerde hoogovenbedrijven voor de productie van ruwijzer en staal. 
b) Installaties voor de winning van ruwe non-ferrometalen uit erts, concentraat of 

secundaire grondstoffen met metallurgische, chemische of elektrolytische procedés. 

5. Installaties voor de winning van asbest, alsmede voor de behandeling en de verwerking van 
asbest en asbesthoudende producten: voor producten van asbestcement, met een 
jaarproductie van meer dan 20.000 t eindproducten, voor remvoeringen, met een 
jaarproductie van meer dan 50 t eindproducten, alsmede - voor andere 
toepassingsmogelijkheden van asbest - met een gebruik van meer dan 200 t per jaar. 

6. Geïntegreerde chemische installaties, d.w.z. installaties voor de fabricage op industriële 
schaal van stoffen door chemische omzetting, waarin verscheidene eenheden naast elkaar 
bestaan en functioneel met elkaar verbonden zijn, bestemd voor de fabricage van: 

a) organische basischemicaliën; 
b) anorganische basischemicaliën; 
c) fosfaat-, stikstof- of kaliumhoudende meststoffen (enkelvoudige of samengestelde 

meststoffen); 
d) basisproducten voor gewasbescherming en van biociden; 
e) farmaceutische basisproducten met een chemisch of biologisch procedé; 
f) explosieven. 
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7. 	Aanleg van spoorlijnen voor spoorverkeer over lange afstand en aanleg van vliegvelden 
a) (2) met een start- en ladingsbaan van ten minste 2 100 m. 
b) Aanleg van autosnelwegen en autowegen (3) . 

c) Aanleg van nieuwe wegen met vier of meer rijstroken, of verlegging en/of verbreding van 
bestaande wegen van twee rijstroken of minder tot wegen met vier of meer rijstroken, 
indien de nieuwe weg, of het verlegde en/of verbrede weggedeelte een ononderbroken 
lengte van 10 km of meer heeft. 

8. 

a) Waterwegen en havens voor de binnenscheepvaart voor schepen van meer dan 1 350 t. 
b) Zeehandelshavens, met het land verbonden en buiten havens gelegen pieren voor lossen 

en laden (met uitzondering van pieren voor veerboten) die schepen van meer dan 1 350 
t kunnen ontvangen. 

9. Afvalverwijderingsinstallaties voor de verbranding, de chemische behandeling zoals 
gedefinieerd in punt D9 van bijlage I bij Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen of het storten van gevaarlijke 
afvalstoffen, zoals gedefinieerd in artikel 3, punt 2, van die richtlijn. 

10. Afvalverwijderingsinstallaties voor de verbranding of chemische behandeling zoals 
gedefinieerd in punt D9 van bijlage I bij Richtlijn 2008/98/EG van ongevaarlijke afvalstoffen 
met een capaciteit van meer dan 100 t per dag. 

11. Werkzaamheden voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater wanneer het 
jaarlijkse volume onttrokken of aangevuld water 10 miljoen m3 of meer bedraagt. 

12. 

a) Projecten voor de overbrenging van water tussen stroomgebieden wanneer deze 
overbrenging ten doel heeft eventuele waterschaarste te voorkomen en de hoeveelheid 
overgebracht water meer bedraagt dan 100 miljoen m3 per jaar. 

b) In alle andere gevallen, projecten voor de overbrenging van water tussen 
stroomgebieden wanneer het meerjarig gemiddelde jaardebiet van het bekken waaraan 
het water wordt onttrokken meer bedraagt dan 2 000 miljoen m3 en de hoeveelheid 
overgebracht water 5 °k van dit debiet overschrijdt. 

In beide gevallen is overbrenging van via leidingen aangevoerd drinkwater uitgesloten. 
13. Rioolwaterzuiveringsinstallaties met een capaciteit van meer dan 150.000 

inwonerequivalenten zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 6, van Richtlijn 91/271/EEG van de 
Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater. 

14. Commerciële winning van aardolie en aardgas wanneer de gewonnen hoeveelheid meer dan 
500 t aardolie per dag of meer dan 500.000 m3 aardgas per dag bedraagt. 

15. Stuwdammen en andere installaties voor het stuwen of permanent opslaan van water, 
wanneer een nieuwe of extra hoeveelheid water van meer dan 10 miljoen m3 wordt gestuwd 
of opgeslagen. 

16. Pijpleidingen met een diameter van meer dan 800 mm en een lengte van meer dan 40 km: 

a) voor het vervoer van gas, olie of chemicaliën; 
b) voor het vervoer van kooldioxide(CO2)-stromen ten behoeve van geologische opslag, 

inclusief de desbetreffende pompstations. 

17. Installaties voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij met meer dan: 

a) 85.000 plaatsen voor mesthoenders, 60.000 plaatsen voor hennen; 
b) 3 000 plaatsen voor mestvarkens (van meer dan 30 kg); of 
c) 900 plaatsen voor zeugen. 

18. Industriële installaties voor de fabricage van: 

a) papierpulp uit hout of uit andere vezelstoffen; 
b) papier en karton met een productiecapaciteit van meer dan 200 t per dag. 

19. Steengroeven en dagbouwmijnen met een terreinoppervlakte van meer dan 25 hectare, of 
turfwinning met een terreinoppervlakte van meer dan 150 hectare. 

20. Aanleg van bovengrondse hoogspanningsleidingen van 220 kV of meer en langer dan 
15 km. 

21. Installaties voor de opslag van aardolie, petrochemische of chemische producten met een 
capaciteit van 200.000 t of meer. 

22. Opslaglocaties overeenkomstig Richtlijn 2009/31/EG van het Europees Parlement en de 
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Raad van 23 april 2009 betreffende de geologische opslag van kooldioxide. 
23. Installaties voor het afvangen van CO2-stromen met het oog op geologische opslag 

overeenkomstig Richtlijn 2009/31/EG afkomstig van onder deze bijlage vallende installaties, 
of wanneer de totale jaarlijkse afvang van CO2 oploopt tot 1,5 megaton of meer. 

24. Wijziging of uitbreiding van in deze bijlage opgenomen projecten, wanneer die wijziging of 
uitbreiding voldoet aan de in deze bijlage genoemde drempelwaarden, voor zover deze 
bestaan. 

Bijlage II In artikel 4, lid 2, bedoelde projecten 

1. LANDBOUW, BOSBOUW EN AQUACULTUUR 

a) Ruilverkavelingsprojecten. 
b) Projecten voor het gebruik van niet in cultuur gebrachte gronden of seminatuurlijke 

gebieden voor intensieve landbouw. 
c) Waterbeheersingsprojecten voor landbouwdoeleinden, met inbegrip van irrigatie- en 

droogleggingsprojecten. 
d) Eerste bebossing en ontbossing met het oog op omschakeling naar een ander 

bodemgebruik. 
e) Intensieve veeteeltbedrijven (voor zover niet in bijlage I opgenomen). 
f) Intensieve aquacultuur van vis. 
g) Landwinning in zee. 

2. EXTRACTIEVE BEDRIJVEN 

a) Steengroeven, dagbouwmijnen en turfwinning (niet onder bijlage I vallende projecten). 
b) Ondergrondse mijnbouw. 
c) Winning van mineralen door afbaggering van de zee- of rivierbodem. 
d) Diepboringen, met name: 

i) geothermische boringen, 
ii) boringen in verband met de opslag van kernafval, 
iii) boringen voor watervoorziening, met uitzondering van boringen voor het onderzoek 

naar de stabiliteit van de grond. 

e) Oppervlakte-installaties van bedrijven voor de winning van steenkool, aardolie, aardgas, 
ertsen en bitumineuze schisten. 

3. ENERGIEBEDRIJVEN 

a) Industriële installaties voor de productie van elektriciteit, stoom en warm water (niet 
onder bijlage I vallende projecten). 

b) Industriële installaties voor het transport van gas, stoom en warm water; transport van 
elektrische energie via bovengrondse leidingen (niet onder bijlage I vallende projecten). 

c) Bovengrondse opslag van aardgas. 
d) Ondergrondse opslag van gasvormige brandstoffen. 
e) Bovengrondse opslag van fossiele brandstoffen. 
f) Industrieel briketteren van steenkool en bruinkool. 
g) Installaties voor de behandeling en de opslag van radioactief afval (niet onder bijlage I 

vallende projecten). 
h) Installaties voor de productie van hydro-elektrische energie. i) Installaties voor de 

winning van windenergie voor de energieproductie (windturbineparken). 
j) Installaties voor het afvangen van CO2-stromen met het oog op geologische opslag 

overeenkomstig Richtlijn 2009/31/EG afkomstig van installaties die niet onder bijlage I 
bij deze richtlijn vallen. 

4. PRODUCTIE EN VERWERKING VAN METALEN 

a) Installaties voor de productie van ruwijzer of staal (primaire of secundaire smelting), met 
inbegrip van continugieten. 

b) Installaties voor verwerking van ferrometalen door: 

i) warmwalsen, 
ii) smeden met hamers, 
iii) het aanbrengen van deklagen van gesmolten metaal. 

c) Smelterijen van ferrometalen. 
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d) Installaties voor het smelten, met inbegrip van het legeren, van non-ferrometalen, met 
uitzondering van edele metalen, inclusief terugwinningsproducten (affineren, vormgieten 
enz.). 

e) Installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen en plastic materiaal door middel 
van een elektrolytisch of chemisch procedé. 

f) Motorvoertuigfabrieken en -assemblagebedrijven en fabricage van motoren van 
motorvoertuigen. 

g) Scheepswerven. 
h) Installaties voor de bouw en reparatie van luchtvaartuigen. 
i) Spoorwegmaterieelfabrieken. 
j) Uitstampen door middel van springstoffen. k) Installaties voor het roosten en sinteren 

van ertsen. 

5. MINERALE INDUSTRIE 

a) Cokesovenbedrijven (droge distillatie van steenkool). 
b) Installaties voor de vervaardiging van cement. 
c) Installaties voor de winning van asbest en de fabricage van asbestproducten (niet onder 

bijlage I vallende projecten). 
d) Installaties voor de fabricage van glas, met inbegrip van glasvezels. 
e) Installaties voor het smelten van minerale stoffen, met inbegrip van installaties voor de 

fabricage van mineraalvezels. 
f) Fabricage van keramische producten door middel van bakken, met name dakpannen, 

bakstenen, vuurvaste stenen, tegels, aardewerk of porselein. 

6. CHEMISCHE INDUSTRIE (NIET ONDER BIJLAGE I VALLENDE PROJECTEN) 

a) Behandeling van tussenproducten en vervaardiging van chemicaliën. 
b) Productie van bestrijdingsmiddelen en farmaceutische producten, verven en vernissen, 

elastomeren en peroxiden. 
c) Opslagruimten voor aardolie, petrochemische en chemische producten. 

7. VOEDINGS- EN GENOTMIDDELENINDUSTRIE 

a) Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten. 
b) Conservenfabrieken voor dierlijke en plantaardige producten. 
c) Zuivelfabrieken. 
d) Bierbrouwerijen en mouterijen. 
e) Suikerwaren- en siroopfabrieken. 
f) Installaties voor het slachten van dieren. 
g) Zetmeelfabrieken. 
h) Vismeel- en visoliefabrieken. 
i) Suikerfabrieken. 

8. TEXTIEL-, LEDER-, HOUT- EN PAPIERINDUSTRIE 

a) Industriële installaties voor de fabricage van papier en karton (niet onder bijlage I 
vallende projecten). 

b) Installaties voor de voorbehandeling (zoals wassen, bleken, merceriseren) of het verven 
van vezels of textiel. 

c) Installaties voor het looien van huiden. 
d) Installaties voor het produceren en bewerken van celstof. 

9. RUBBERVERWERKENDE INDUSTRIE Vervaardiging en behandeling van producten op basis 
van elastomeren. 

10. INFRASTRUCTUURPROJECTEN 

a) Industrieterreinontwikkeling. 
b) Stadsontwikkelingsprojecten, met inbegrip van de bouw van winkelcentra en 

parkeerterreinen. 
c) Aanleg van spoorwegen en faciliteiten voor de overlading tussen vervoerswijzen en van 

overladingsstations (niet onder bijlage I vallende projecten). 
d) Aanleg van vliegvelden (niet onder bijlage I vallende projecten). 
e) Aanleg van wegen, havens en haveninstallaties, met inbegrip van visserijhavens (niet 

onder bijlage I vallende projecten). 
f) Aanleg van waterwegen (projecten die niet zijn opgenomen in bijlage I), werken inzake 

kanalisering en ter beperking van overstromingen (floodrelief werken). 
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g) Stuwdammen en andere installaties voor het stuwen of voor de lange termijn opslaan 
van water (niet onder bijlage I vallende projecten). 

h) Trams, boven- en ondergrondse spoorwegen, zweefspoor en dergelijke bijzondere 
constructies, welke uitsluitend of overwegend voor personenvervoer zijn bestemd. 

i) Olie-en gaspijpleidingsinstallaties en pijpleidingen voor het vervoer van CO2-stromen ten 
behoeve van geologische opslag (projecten die niet zijn opgenomen in bijlage I). 

j) Aanleg van aquaducten over lange afstand. 
k) Kustwerken om erosie te bestrijden en maritieme werken die de kust kunnen wijzigen 

door de aanleg van onder meer dijken, pieren, havenhoofden, en andere 
kustverdedigingswerken, met uitzondering van het onderhoud en herstel van deze 
werken. 

I) Niet in bijlage I opgenomen werken voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van 
grondwater. m) Niet in bijlage I opgenomen projecten voor de overbrenging van water 
tussen stroomgebieden. 

11. ANDERE PROJECTEN 

a) Permanente race- en testbanen voor gemotoriseerde voertuigen. 
b) Installaties voor de verwijdering van afval (niet onder bijlage I vallende projecten). 
c) Rioolwaterzuiveringsinstallaties (niet onder bijlage I vallende projecten). 
d) Slibstortplaatsen. 
e) Opslag van schroot, met inbegrip van autowrakken. 
f) Testbanken voor motoren, turbines of reactoren. 
g) Installaties voor de vervaardiging van kunstmatige minerale vezels. 
h) Installaties voor de terugwinning of vernietiging van explosieve stoffen. 
i) Vilderijen. 

12. TOERISME EN RECREATIE 

a) Skihellingen, skiliften, kabelbanen en bijbehorende voorzieningen. 
b) Jachthavens. 
c) Vakantiedorpen en hotelcomplexen buiten stedelijke zones met bijbehorende 

voorzieningen. 
d) Permanente kampeer- en caravanterreinen. 
e) Themaparken. 

13. 

a) Wijziging of uitbreiding van projecten opgesomd in bijlage I of in deze bijlage waarvoor 
reeds een vergunning is afgegeven, die zijn of worden uitgevoerd en die aanzienlijke 
nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben (niet in bijlage I opgenomen wijziging 
of uitbreiding). 

b) Projecten opgesomd in bijlage I die uitsluitend of hoofdzakelijk dienen voor het 
ontwikkelen en beproeven van nieuwe methoden of producten en die niet langer dan 
twee jaar worden gebruikt. 

Bijlage II.A In artikel 4, lid 4, bedoelde informatie (Door 
de opdrachtgever te verstrekken informatie inzake de in 
bijlage II genoemde projecten) 

Wetshistoriek 
Bijlage II.A ingevoegd bij art. 1, 15) Richtl.EP en Raad EU nr. 2014/52/EU, 16 april 2014 (Pb.L. 124, 25 april 2014), met 
ingang van 15 mei 2014 (art. 4). 

i[ 

1 
Een beschrijving van het project, met in het bijzonder: 

a) een beschrijving van de fysieke kenmerken van het gehele project en, voor zover relevant, 
van sloopwerken; 

b) een beschrijving van de locatie van het project, met bijzondere aandacht voor de 
kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop het project van invloed kan zijn 
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2 
Een beschrijving van de waarschijnlijk aanzienlijke milieueffecten van het project. 

3 
Een beschrijving - voor zover er informatie over deze effecten beschikbaar is - van 
waarschijnlijk aanzienlijke milieueffecten van het project ten gevolge van: 

a) de verwachte residuen en emissies en de productie van afvalstoffen, indien van toepassing; 
b) het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met name bodem, land, water en biodiversiteit. 

4 
Voor zover relevant wordt rekening gehouden met de criteria van bijlage III bij het verzamelen 
van de informatie overeenkomstig de punten 1 tot en met 3. 

Wetshistoriek 
Ingevoegd bij art. 1, 15) Richtl.EP en Raad EU nr. 2014/52/EU, 16 april 2014 (Pb.L. 124, 25 april 2014), met ingang van 
15 mei 2014 (art. 4). 

Bijlage III IN ARTIKEL 4, LID 3, BEDOELDE 
SELECTIECRITERIA (Criteria om vast te stellen of de in 
bijlage II genoemde projecten aan een 
milieueffectbeoordeling moeten worden onderworpen) 

VORIGE VERSIE(S) 

Wetshistoriek 
Bijlage III vervangen bij art. 1, 15) Richtl.EP en Raad EU nr. 2014/52/EU, 16 april 2014 (Pb.L. 124, 25 april 2014), met 
ingang van 15 mei 2014 (art. 4). 

i[ 

1. KENMERKEN VAN DE PROJECTEN 

De kenmerken van de projecten moeten in aanmerking worden genomen, en met name: 

a) de omvang en het ontwerp van het gehele project; 
b) de cumulatie met andere bestaande en/of goedgekeurde projecten; 
c) het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met name land, bodem, water en diversiteit; 
d) de productie van afvalstoffen; 
e) verontreiniging en hinder; 
f) het risico van zware ongevallen en/of rampen die relevant zijn voor het project in kwestie, 

waaronder rampen die worden veroorzaakt door klimaatverandering, in overeenstemming 
met wetenschappelijke kennis. 

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

2. LOCATIE VAN DE PROJECTEN 

De kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop de projecten van invloed kunnen zijn, 
moet in aanmerking worden genomen, en met name: 

a) het bestaande en goedgekeurde grondgebruik; 
b) de relatieve rijkdom aan en beschikbaarheid, kwaliteit en regeneratievermogen van 

natuurlijke hulpbronnen (met inbegrip van bodem, land, water en biodiversiteit) in het 
gebied en de ondergrond ervan; 

c) het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht voor de 
volgende typen gebieden: 

i) wetlands, oeverformaties, riviermondingen; 
ii) kustgebieden en het mariene milieu; 
iii) berg- en bosgebieden; 
iv) natuurreservaten en -parken; 
v) gebieden die in de nationale wetgeving zijn aangeduid of door die wetgeving worden 

beschermd; Natura 2000-gebieden die door de lidstaten zijn aangewezen krachtens 
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Richtlijn 2009/147/EG ; 
vi) gebieden waar de milieukwaliteitsnormen, in de wetgeving van de Unie vastgesteld en 

relevant voor het project, al niet worden nagekomen of worden beschouwd als niet-
nagekomen; 

vii) gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid, 
viii) landschappen en plaatsen van historisch, cultureel of archeologisch belang. 

3 SOORT EN KENMERKEN VAN HET POTENTIËLE EFFECT 

De waarschijnlijk aanzienlijke milieueffecten van projecten moeten, in samenhang met de onder 
punten 1 en 2 van deze bijlage hierboven uiteengezette criteria, in aanmerking worden 
genomen, met aandacht voor het effect van het project op de in artikel 3, lid 1, uiteengezette 
factoren, met inachtneming van: 

a) de orde van grootte en het ruimtelijk bereik van de effecten (bijvoorbeeld geografisch 
gebied en omvang van de bevolking die getroffen kan worden); 

b) de aard van het effect; 
c) het grensoverschrijdend karakter van het effect; 
d) de intensiteit en de complexiteit van het effect; 
e) de waarschijnlijkheid van het effect; 
f) de verwachte aanvang, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect; 
g) de cumulatie van effecten met de effecten van andere bestaande en/of goedgekeurde 

projecten; 
h) de mogelijkheid om de effecten doeltreffend te verminderen. 

VORIGE VERSIE(S) 

Wetshistoriek 
Vervangen bij art. 1, 15) Richtl.EP en Raad EU nr. 2014/52/EU, 16 april 2014 (Pb.L. 124, 25 april 2014), met ingang van 
15 mei 2014 (art. 4). 

BIJLAGE IV INFORMATIE BEDOELD  INARTIKEL 5, LID 1 
(Informatie voor het milieueffectbeoordelingsrapport 

VORIGE VERSIE(S) 

Wetshistoriek 
Bijlage IV vervangen bij art. 1, 15) Richtl.EP en Raad EU nr. 2014/52/EU, 16 april 2014 (Pb.L. 124, 25 april 2014), met 
ingang van 15 mei 2014 (art. 4). 

i[ 

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

a) een beschrijving van de locatie van het project; 
b) een beschrijving van de fysieke kenmerken van het gehele project, indien relevant met 

inbegrip van de vereiste sloopwerken, en de eisen met betrekking tot landgebruik tijdens 
de bouw- en bedrijfsfasen; 

c) een beschrijving van de voornaamste kenmerken van de bedrijfsfase van het project 
(met name productieprocessen), bijvoorbeeld energievraag en energieverbruik, aard en 
hoeveelheden van de gebruikte materialen en natuurlijke hulpbronnen (waaronder water, 
land, bodem en biodiversiteit); 

d) een prognose van de soort en de hoeveelheid van de verwachte residuen en emissies 
(zoals water-, lucht-, bodem- en ondergrondverontreiniging, geluidshinder, trillingen, 
licht, warmte, straling) en de hoeveelheden en soorten tijdens de bouw- en bedrijfsfasen 
geproduceerde afvalstoffen. 

2. Een beschrijving van de door de opdrachtgever onderzochte redelijke alternatieven 
(bijvoorbeeld met betrekking tot het projectontwerp, de technologie, locatie, omvang en 
schaal), die relevant zijn voor het voorgestelde project en de specifieke kenmerken ervan, 
en een opgave van de belangrijkste redenen voor het selecteren van de gekozen optie, met 
inbegrip van een vergelijking van de milieueffecten. 
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3. Een beschrijving van de relevante aspecten van de huidige toestand van het milieu 
(referentiescenario) en een schets van de mogelijke ontwikkeling daarvan als het project 
niet wordt uitgevoerd voor zover natuurlijke veranderingen van het referentiescenario 
redelijkerwijs kunnen worden beoordeeld op basis van de beschikbaarheid van milieu-
informatie en wetenschappelijke kennis. 

4. Een beschrijving van de in artikel 3, lid 1, uiteengezette factoren waarop het project van 
aanzienlijke invloed kan zijn: bevolking, menselijke gezondheid, biodiversiteit (bijvoorbeeld 
fauna en flora), land (bijvoorbeeld ruimtebeslag), bodem (bijvoorbeeld organisch materiaal, 
erosie, verdichting, afdekking), water (bijvoorbeeld hydromorfologische veranderingen, 
kwantiteit en kwaliteit), lucht, klimaat (bijvoorbeeld broeikasgasemissies, effecten die van 
belang zijn voor adaptatie), materiële goederen, cultureel erfgoed, inclusief architectonische 
en archeologische aspecten, en het landschap. 

5. Een beschrijving van de waarschijnlijk aanzienlijke milieueffecten van het project ten 
gevolge van, onder meer: 

a) de bouw en het bestaan van het project, met inbegrip van, voor zover relevant, 
sloopwerken; 

b) het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met name land, bodem, water en biodiversiteit, 
waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de duurzame beschikbaarheid van 
deze hulpbronnen; 

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

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

e) de cumulatie van effecten met andere bestaande en/of goedgekeurde projecten, waarbij 
rekening wordt gehouden met alle bestaande milieuproblemen met betrekking tot 
gebieden die vanuit milieuoogpunt van bijzonder belang zijn en waarop het project van 
invloed kan zijn, of met het gebruik van natuurlijke hulpbronnen; 

f) het effect van het project op het klimaat (bijvoorbeeld de aard en de omvang van 
emissies van broeikasgassen) en de kwetsbaarheid van het project voor 
klimaatverandering; 

g) de gebruikte technologieën en stoffen. 

De beschrijving van de waarschijnlijk aanzienlijke milieueffecten op de in artikel 3, lid 1, 
gespecificeerde factoren moet betrekking hebben op de directe en, in voorkomend geval, de 
indirecte, secundaire, cumulatieve en grensoverschrijdende effecten op korte termijn, 
middellange termijn en lange termijn, permanente en tijdelijke, positieve en negatieve 
effecten van het project. Bij deze beschrijving moet rekening worden gehouden met de op 
Unie- of op lidstaatniveau vastgestelde doelstellingen inzake milieubescherming, die relevant 
zijn voor het project. 

6. Een beschrijving van de methoden of bewijsstukken die gebruikt zijn voor de identificatie en 
de beoordeling van de aanzienlijke milieueffecten, met inbegrip van een overzicht van de 
moeilijkheden (bijvoorbeeld technische gebreken of ontbrekende kennis) die zijn 
ondervonden bij het verzamelen van de vereiste informatie en de belangrijkste 
onzekerheden. 

7. Een beschrijving van de geplande maatregelen om alle geïdentificeerde aanzienlijke nadelige 
milieueffecten te vermijden, te voorkomen, te beperken of zo mogelijk te compenseren en, 
in voorkomend geval, van eventuele voorgestelde monitoringsregelingen (bijvoorbeeld de 
voorbereiding van een post project analyse). In deze beschrijving moet worden uitgelegd in 
welke mate aanzienlijke nadelige milieueffecten worden vermeden, voorkomen, beperkt of 
gecompenseerd, met betrekking tot zowel de bouwfase als de bedrijfsfase. 

8. Een beschrijving van de verwachte aanzienlijke nadelige milieueffecten van het project die 
voortvloeien uit de kwetsbaarheid van het project voor risico's op zware ongevallen en/of 
rampen die relevant zijn voor het project in kwestie. Hiertoe kan gebruik worden gemaakt 
van beschikbare relevante informatie die is verkregen via overeenkomstig de wetgeving van 
de Unie zoals Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad of Richtlijn 
2009/71/Euratom van de Raad uitgevoerde risicobeoordelingen of overeenkomstig nationale 
wetgeving uitgevoerde relevante beoordelingen, mits aan de vereisten van deze richtlijn 
wordt voldaan. In voorkomend geval moet deze beschrijving de geplande maatregelen ter 
voorkoming of verzachting van de aanzienlijke nadelige milieueffecten van dergelijke 
gebeurtenissen omvatten, evenals details inzake paraatheid en voorgenomen 
reactievermogen bij dergelijke noodsituaties. 

9. Een niet-technische samenvatting van de overeenkomstig punten 1 tot en met 8 verstrekte 
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informatie. 
10. Een referentielijst waarin de bronnen worden vermeld die zijn gebruikt voor de in het 

rapport opgenomen beschrijvingen en beoordelingen. 

]i 

VORIGE VERSIE(S) 

Wetshistoriek 
Vervangen bij art. 1, 15) Richti.EP en Raad EU nr. 2014/52/EU, 16 april 2014 (Pb.L. 124, 25 april 2014), met ingang van 
15 mei 2014 (art. 4). 

BIJLAGE V 

DEEL A Ingetrokken richtlijn met overzicht van de 
achtereenvolgende wijzigingen ervan (bedoeld in artikel 14) 

Richtlijn 85/337/EEG van de Raad (PB L 175 van 
5.7.1985, blz. 40) 

Richtlijn 97/11/EG van de Raad (PB L 73 van 
14.3.1997, blz. 5) 

Richtlijn 2003/35/EG van het Europees 
Parlement en de Raad (PB L 156 van 
25.6.2003, blz. 17) 

uitsluitend 
artikel 3 

Richtlijn 2009/31/EG van het Europees 
Parlement en de Raad (PB L 140 van 5.6.2009, 
blz. 114) 

uitsluitend 
artikel 31 

DEEL B Termijnen voor omzetting in nationaal recht (bedoeld in 
artikel 14) 

Richtlijn Omzettingstermijn 

85/337/EEG 3 juli 1988 

97/11/EG 14 maart 1999 

2003/35/EG 25 juni 2005 

2009/31/EG 25 juni 2011 

BIJLAGE VI Concordantietabel 

Richtlijn 85/337/EEG De onderhavige richtlijn 

Artikel 1, lid 1 Artikel 1, lid 1 

Artikel 1, lid 2, eerste alinea Artikel 1, lid 2, aanhef 

Artikel 1, lid 2, tweede alinea, 
aanhef 

Artikel 1, lid 2, onder a), 
aanhef 

Artikel 1, lid 2, tweede alinea, 
eerste streepje 

Artikel 1, lid 2, onder a), 
eerste streepje 

Artikel 1, lid 2, tweede alinea, 
tweede streepje 

Artikel 1, lid 2, onder a), 
tweede streepje 

Artikel 1, lid 2, derde alinea Artikel 1, lid 2, onder b) 

Artikel 1, lid 2, vierde alinea Artikel 1, lid 2, onder c) 

Artikel 1, lid 2, vijfde alinea Artikel 1, lid 2, onder d) 

Artikel 1, lid 2, zesde alinea Artikel 1, lid 2, onder e) 

Artikel 1, lid 3 Artikel 1, lid 2, onder f) 
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Artikel 1, lid 4 Artikel 1, lid 3 

Artikel 1, lid 5 Artikel 1, lid 4 

Artikel 2, lid 1 Artikel 2, lid 1 

Artikel 2, lid 2 Artikel 2, lid 2 

Artikel 2, lid 2 bis Artikel 2, lid 3 

Artikel 2, lid 3 Artikel 2, lid 4 

Artikel 3, aanhef Artikel 3, aanhef 

Artikel 3, eerste streepje Artikel 3, onder a) 

Artikel 3, tweede streepje Artikel 3, onder b) 

Artikel 3, derde streepje Artikel 3, onder c) 

Artikel 3, vierde streepje Artikel 3, onder d) 

Artikel 4 Artikel 4 

Artikel 5, lid 1 Artikel 5, lid 1 

Artikel 5, lid 2 Artikel 5, lid 2 

Artikel 5, lid 3, aanhef Artikel 5, lid 3, aanhef 

Artikel 5, lid 3, eerste streepje Artikel 5, lid 3, onder a) 

Artikel 5, lid 3, tweede streepje Artikel 5, lid 3, onder b) 

Artikel 5, lid 3, derde streepje Artikel 5, lid 3, onder c) 

Artikel 5, lid 3, vierde streepje Artikel 5, lid 3, onder d) 

Artikel 5, lid 3, vijfde streepje Artikel 5, lid 3, onder e) 

Artikel 5, lid 4 Artikel 5, lid 4 

Artikel 6 Artikel 6 

Artikel 7, lid 1, aanhef 
Artikel 7, lid 1, eerste alinea, 
aanhef 

Artikel 7, lid 1, onder a) 
Artikel 7, lid 1, eerste alinea, 
onder a) 

Artikel 7, lid 1, onder b) 
Artikel 7, lid 1, eerste alinea, 
onder b) 

Artikel 7, lid 1, slotzin Artikel 7, lid 1, tweede alinea 

Artikel 7, leden 2 t/m 5 Artikel 7, leden 2 t/m 5 

Artikel 8 Artikel 8 

Artikel 9, lid 1, aanhef Artikel 9, aanhef 

Artikel 9, lid 1, eerste streepje Artikel 9, lid 1, onder a) 

Artikel 9, lid 1, tweede streepje Artikel 9, lid 1, onder b) 

Artikel 9, lid 1, derde streepje Artikel 9, lid 1, onder c) 

Artikel 9, lid 2 Artikel 9, lid 2 

Artikel 10 Artikel 10 

Artikel 10bis, eerste alinea Artikel 11, lid 1 

Artikel 10bis, tweede alinea Artikel 11, lid 2 

Artikel 10bis, derde alinea Artikel 11, lid 3 

Artikel 10bis, vierde en vijfde 
alinea 

Artikel 11, lid 4, eerste en 
tweede alinea 

Artikel 10bis, zesde alinea Artikel 11, lid 5 

Artikel 11, lid 1 Artikel 12, lid 1 

Artikel 11, lid 2 Artikel 12, lid 2 

Artikel 11, lid 3 - 

Artikel 11, lid 4 Artikel 12, lid 3 

Artikel 12, lid 1 - 
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Artikel 12, lid 2 Artikel 13 

- Artikel 14 

Artikel 15 

Artikel 14 Artikel 16 

Bijlage I, punt 1 Bijlage I, punt 1 

Bijlage I, punt 2, eerste 
streepje 

Bijlage I, punt 2, onder a) 

Bijlage I, punt 2, tweede 
streepje 

Bijlage I, punt 2, onder b) 

Bijlage I, punt 3, onder a) Bijlage I, punt 3, onder a) 

Bijlage I, punt 3, onder b), 
aanhef 

Bijlage I, punt 3, onder b), 
aanhef 

Bijlage I, punt 3, onder b), 
eerste streepje 

Bijlage I, punt 3, onder b), i) 

Bijlage I, punt 3, onder b), 
tweede streepje 

Bijlage I, punt 3, onder b), ii) 

Bijlage I, punt 3, onder b), 
derde streepje 

Bijlage I, punt 3, onder b), 
iii)  

Bijlage I, punt 3, onder b), 
vierde streepje 

Bijlage I, punt 3, onder b), 
iv)  

Bijlage I, punt 3, onder b), 
vijfde streepje 

Bijlage I, punt 3, onder b), 
v)  

Bijlage I, punt 4, eerste 
streepje 

Bijlage I, punt 4, onder a) 

Bijlage I, punt 4, tweede 
streepje 

Bijlage I, punt 4, onder b) 

Bijlage I, punt 5 Bijlage I, punt 5 

Bijlage I, punt 6, aanhef Bijlage I, punt 6, aanhef 

Bijlage I, punt 6, onder i) Bijlage I, punt 6, onder a) 

Bijlage I, punt 6, onder ii) Bijlage I, punt 6, onder b) 

Bijlage I, punt 6, onder iii) Bijlage I, punt 6, onder c) 

Bijlage I, punt 6, onder iv) Bijlage I, punt 6, onder d) 

Bijlage I, punt 6, onder v) Bijlage I, punt 6, onder e) 

Bijlage I, punt 6, onder vi) Bijlage I, punt 6, onder f) 

Bijlage I, punten 7 t/m 15 Bijlage I, punten 7 t/m 15 

Bijlage I, punt 16, aanhef Bijlage I, punt 16, aanhef 

Bijlage I, punt 16, eerste 
streepje 

Bijlage I, punt 16, onder a) 

Bijlage I, punt 16, tweede 
streepje 

Bijlage I, punt 16, onder b) 

Bijlage I, punten 17 t/m 21 Bijlage I, punten 17 t/m 21 

Bijlage I, punt 22 Bijlage I, punt 24 

Bijlage I, punt 23 Bijlage I, punt 22 

Bijlage I, punt 24 Bijlage I, punt 23 

Bijlage II, punt 1 Bijlage II, punt 1 

Bijlage II, punt 2, onder a), b) 
en c) 

Bijlage II, punt 2, onder a), 
b) en c) 

Bijlage II, punt 2, onder d), 
aanhef 

Bijlage II, punt 2, onder d), 
aanhef 

Bijlage II, punt 2, onder d), Bijlage II, punt 2, onder d), 
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eerste streepje i)  

Bijlage II, punt 2, onder d), 
tweede streepje 

Bijlage II, punt 2, onder d), 
ii)  

Bijlage II, punt 2, onder d), 
derde streepje 

Bijlage II, punt 2, onder d), 
iii)  

Bijlage II, punt 2, onder d), 
slotzin 

Bijlage II, punt 2, onder d), 
slotzin 

Bijlage II, punt 2, onder e) Bijlage II, punt 2, onder e) 

Bijlage II, punten 3 t/m 12 Bijlage II, punten 3 t/m 12 

Bijlage II, punt 13, eerste 
streepje 

Bijlage II, punt 13, onder a) 

Bijlage II, punt 13, tweede 
streepje 

Bijlage II, punt 13, onder b) 

Bijlage III, punt 1, aanhef Bijlage III, punt 1, aanhef 

Bijlage III, punt 1, eerste 
streepje 

Bijlage III, punt 1, onder a) 

Bijlage III, punt 1, tweede 
streepje 

Bijlage III, punt 1, onder b) 

Bijlage III, punt 1, derde 
streepje 

Bijlage III, punt 1, onder c) 

Bijlage III, punt 1, vierde 
streepje 

Bijlage III, punt 1, onder d) 

Bijlage III, punt 1, vijfde 
streepje 

Bijlage III, punt 1, onder e) 

Bijlage III, punt 1, zesde 
streepje 

Bijlage III, punt 1, onder f) 

Bijlage III, punt 2, aanhef Bijlage III, punt 2, aanhef 

Bijlage III, punt 2, eerste 
streepje 

Bijlage III, punt 2, onder a) 

Bijlage III, punt 2, tweede 
streepje 

Bijlage III, punt 2, onder b) 

Bijlage III, punt 2, derde 
streepje, aanhef 

Bijlage III, punt 2, onder c), 
aanhef 

Bijlage III, punt 2, derde 
streepje, onder a) 

Bijlage III, punt 2, onder c), 
i)  

Bijlage III, punt 2, derde 
streepje, onder b) 

Bijlage III, punt 2, onder c), 
ii)  

Bijlage III, punt 2, derde 
streepje, onder c) 

Bijlage III, punt 2, onder c), 
iii)  

Bijlage III, punt 2, derde 
streepje, onder d) 

Bijlage III, punt 2, onder c), 
iv)  

Bijlage III, punt 2, derde 
streepje, onder e) 

Bijlage III, punt 2, onder c), 
v)  

Bijlage III, punt 2, derde 
streepje, onder f) 

Bijlage III, punt 2, onder c), 
vi)  

Bijlage III, punt 2, derde 
streepje, onder g) 

Bijlage III, punt 2, onder c), 
vii)  

Bijlage III, punt 2, derde 
streepje, onder h) 

Bijlage III, punt 2, onder c), 
viii)  

Bijlage III, punt 3, aanhef Bijlage III, punt 3, aanhef 

Bijlage III, punt 3, eerste 
streepje 

Bijlage III, punt 3, onder a) 
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Bijlage III, punt 3, tweede 
streepje 

Bijlage III, punt 3, onder b) 

Bijlage III, punt 3, derde 
streepje 

Bijlage III, punt 3, onder c) 

Bijlage III, punt 3, vierde 
streepje 

Bijlage III, punt 3, onder d) 

Bijlage III, punt 3, vijfde 
streepje 

Bijlage III, punt 3, onder e) 

Bijlage IV, punt 1, aanhef Bijlage IV, punt 1, aanhef 

Bijlage IV, punt 1, eerste 
streepje 

Bijlage IV, punt 1, onder a) 

Bijlage IV, punt 1, tweede 
streepje 

Bijlage IV, punt 1, onder b) 

Bijlage IV, punt 1, derde 
streepje 

Bijlage IV, punt 1, onder c) 

Bijlage IV, punten 2 en 3 Bijlage IV, punten 2 en 3 

Bijlage IV, punt 4, aanhef 
Bijlage IV, punt 4, eerste 

 
alinea, aanhef 

Bijlage IV, punt 4, eerste 
streepje 

Bijlage IV, punt 4, eerste 
alinea, onder a) 

Bijlage IV, punt 4, tweede 
streepje 

Bijlage IV, punt 4, eerste 
alinea, onder b) 

Bijlage IV, punt 4, derde 
streepje 

Bijlage IV, punt 4, eerste 
alinea, onder c) 

Bijlage IV, punt 4, slotzin Bijlage IV, punt 5 

Bijlage IV, punt 5 Bijlage IV, punt 6 

Bijlage IV, punt 6 Bijlage IV, punt 7 

Bijlage IV, punt 7 Bijlage IV, punt 8 

- Bijlage V 

- Bijlage VI 

(1) Kerncentrales en andere kernreactoren houden op zulke installaties te zijn wanneer alle 
splijtstoffen en ander radioactief besmette elementen permanent van de plaats van 
installatie zijn verwijderd. 

(2) In deze richtlijn wordt onder "vliegveld" verstaan een vliegveld dat beantwoordt aan de 
definitie van het Verdrag van Chicago van 1944 tot oprichting van de Internationale 
Burgerluchtvaartorganisatie (bijlage 14). 

(3) In deze richtlijn wordt onder "autoweg" verstaan een weg die beantwoordt aan de definitie 
van de Europese Overeenkomst inzake internationale hoofdverkeerswegen van 
15 november 1975. 

Over deze akte 

Publicatiedatum 	28/01/2012 

Afkondigingsdatum 13/12/2011 

Inwerkingtreding 	17/02/2012 

Kluwernummer 	131882 

Verkorte benaming MER-richtlijn; project-MER-richtlijn; richtlijn op de milieueffectbeoordeling; 
MEB-richtlijn 

Bron 	 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. Wetgeving 
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Trefwoorden: 

Milieueffectrapportering (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) 
Milieu (Europese Unie) 
Projecten (milieueffect- en veiligheidsrapportage, Vlaams Gewest) 
Milieueffectrapportering (Waals Gewest), algemeen 
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ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer) 

16 september 1999 "- 

In zaak C-435/97, 

betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EG-Verdrag (thans 
artikel 234 EG) van het Verwaltungsgericht, Autonome Sektion fur die Provinz 
Bozen (Italië), in het aldaar aanhangig geding tussen 

World Wildlife Fund (WWF) e.a. 

en 

Autonome Provinz Bozen e.a., 

om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van richtlijn 85/337/EEG van de 
Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten (PB L 175, blz. 40), 

• Procestanh Duits. 
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wijst 

HET HOF VAN JUSTITIE (Zesde kamer), 

samengesteld als volgt: P. J. G. Kapteyn, kamerpresident, J. L. Murray en 
H. Ragnemalm (rapporteur), rechters, 

advocaat-generaal: J. Mischo 
griffier: L. Hewlett, administrateur, 

gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door: 

— World Wildlife Fund (WWF) e.a., vertegenwoordigd door W. Wielander, 
advocaat te Bolzano, 

— Autonome Provinz Bozen, vertegenwoordigd door H. Heiss en R. von 
Guggenberg, advocaten te Bolzano, 

- Sudtiroler Transportstrukturen AG, vertegenwoordigd door C. Baur, advo-
caat te Bolzano, en S. Weber, advocaat te Wenen, 

— Airport Bolzano — Bozen AG, vertegenwoordigd door P. Platter, advocaat te 
Bolzano, 

— de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door U. Leanza, hoofd van de 
dienst diplomatieke geschillen van het Ministerie van Buitenlandse zaken, als 
gemachtigde, bijgestaan door P. G. Ferri, avvocato dello Stato, 

— de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door M. A. Fierstra, assistent 
juridisch adviseur bij het Ministerie van Buitenlandse zaken, als gemachtigde, 
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— de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door 
J. E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, als gemachtigde, bijgestaan door 
D. Wyatt, QC, 

— de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door 
haar juridisch adviseur G. zur Hausen als gemachtigde, 

gezien het rapport ter terechtzitting, 

gehoord de mondelinge opmerkingen van World Wildlife Fund (WWF) e.a.; 
Autonome Provinz Bozen; Sudtiroler Transportstrukturen AG; Airport Bol-
zano — Bozen AG; de Italiaanse regering, de regering van het Verenigd 
Koninkrijk en de Commissie ter terechtzitting van 18 maart 1999, 

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 29 april 
1999, 

het navolgende 

Arrest 

1 	Bij beschikking van 3 december 1997, binnengekomen bij het Hof op 24 decem- 
ber daaraanvolgend, heeft het Verwaltungsgericht, Autonome Sektion fur die 
Provinz Bozen, krachtens artikel 177 EG-Verdrag (thans artikel 234 EG) zes 
prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van richtlijn 85/337/EEG van de 
Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten (PB L 175, blz. 40; hierna: „richtlijn"). 
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2 Die vragen zijn gerezen in een beroep tot nietigverklaring dat verzoekers in het 
hoofdgeding — natuurlijke personen die zich presenteren als aanwonenden van 
het vliegveld Bolzano-St Jacob, en twee milieubewegingen — hebben ingesteld 
tegen, in de eerste plaats, besluit nr. 1230 van 27 maart 1997 van het bestuur van 
de autonome provincie Bolzano en, in de tweede plaats, het schrijven van de 
Landeshauptmann (hoofd van het provinciebestuur) van 11 april 1997, waarbij 
vergunning is verleend voor een plan tot herstructurering van dat vliegveld. 

3 Blijkens de verwijzingsbeschikking beoogt dit plan, een vliegveld dat sinds 
1925/1926 voor militaire doeleinden, de sportvliegerij en, gedurende een 
bepaalde periode en in beperkte mate, tevens voor de burgerluchtvaart is 
gebruikt, uit te bouwen tot een voor commerciële doeleinden geschikte lucht-
haven, vanwaar geregelde lijnvluchten, alsmede charter- en vrachtvluchten 
kunnen worden uitgevoerd. 

4 De beoogde werkzaamheden en aanpassingen zijn hoofdzakelijk de volgende: 
vernieuwing van de bestaande start- en landingsbaan, aanleg van toegangswegen 
en parkeerplaatsen, bouw van een verkeerstoren met installaties voor de 
luchtverkeersgeleiding, bouw van een vertrekhal en een hangar, aanleg van de 
nodige aansluitingen en afvoerleidingen, alsmede verlenging van de start- en 
landingsbaan van 1 040 tot 1 400 m. Vaststaat, dat op de datum van de 
verwijzingsbeschikking nog geen vergunning voor deze werkzaamheden was 
verleend, omdat het bestemmingsplan eerst moest worden gewijzigd. 

In deze herstructurering van het vliegveld Bolzano was voorzien door het 
Landesentwicklungs- und Raumordnungsplan (regionaal plan voor ontwikkeling 
en ruimtelijke ordening), dat bij wet nr. 3 van de autonome provincie Bolzano 
van 18 januari 1995 is goedgekeurd (hierna: „wet nr. 3/95"). Deze wet verlangde 
onder meer,, dat een onderzoek werd verricht naar de gevolgen voor het milieu. 
Dit onderzoek, dat door de opdrachtgever, de vennootschap Sudtiroler Trans-
portstrukturen. AG, aan een groep van deskundigen werd opgedragen, werd in 
juni 1996 uitgevoerd. Voorts zijn verscheidene instanties waaronder de milieu-
dienst geraadpleegd, zijn de betrokken gemeenten op de hoogte gesteld en zijn 
adviezen ingewonnen. 

1 - 5640 



WWF E.A. 

6 In het kader van een van die verzoeken om advies is het plan onderzocht door de 
Arntsdirektorenkonferenz (vergadering van de hoofden van bestuur), die een 
advies uitbracht volgens de procedure die door de nationale rechterlijke instantie 
wordt aangemerkt als „vereenvoudigde milieueffectbeoordeling", geregeld in de 
artikelen 11 tot en met 13 van wet nr. 27 van de autonome provincie Bolzano 
van 7 juli 1992 tot invoering van een milieueffectbeoordelingsprocedure, in de 
versie die ten tijde van de feiten van het hoofdgeding van toepassing was (B.V. 
Suppl. Ord. 28 juli 1992, nr. 31; hierna: „wet nr. 27/92"). Het staat echter vast, 
dat de procedure volgens welke de bestreden handelingen zijn vastgesteld, met 
uitzondering van de verlenging van de start- en landingsbaan, die nog niet was 
goedgekeurd, niet de in de richtlijn bedoelde procedure was. 

De toepasselijke wetgeving 

De richtlijn 

7 	Volgens artikel 1, lid 1, van de richtlijn is deze van toepassing op de milieu- 
effectbeoordeling van openbare en particuliere projecten die aanzienlijke 
gevolgen voor het milieu kunnen hebben. 

8 	Artikel 1, lid 2, bepaalt, dat onder project wordt verstaan: 

),
— de uitvoering van bouwwerken of de totstandbrenging van andere installaties 

of werken, 

— andere ingrepen in natuurlijk milieu of landschap, inclusief de ingrepen voor 
de ontginning van bodemschatten". 

1 - 5641 



ARREST VAN 16. 9. 1999 - ZAAK C-435197 

9 	De leden 4 en 5 van artikel 1 bepalen, dat deze richtlijn „niet van toepassing [is] 
op projecten die bestemd zijn voor defensiedoeleinden", respectievelijk, dat zij 
„niet van toepassing [is] op projecten die in detail worden aangenomen via een 
specifieke nationale wet, aangezien de doelstellingen die met de onderhavige 
richtlijn worden nagestreefd, met inbegrip van de verstrekking van gegevens, dan 
worden bereikt via de wetgevingsprocedure". 

10 Volgens artikel 2, lid 1, van de richtlijn treffen de lidstaten „de nodige maat-
regelen om te verzekeren dat, voordat een vergunning wordt verleend, de 
projecten die een aanzienlijk milieueffect kunnen hebben, met name gezien hun 
aard, omvang of ligging, worden onderworpen aan een beoordeling van die 
effecten. Deze projecten worden omschreven in artikel 4." 

ii Laatstgenoemde bepaling onderscheidt twee soorten projecten. 

12 Artikel 4, lid 1, vereist, dat projecten van de in bijlage T genoemde categorieën 
onder voorbehoud van artikel 2, lid 3, worden onderworpen aan een beoordeling 
overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 10. Tot de in artikel 4, lid 1, bedoelde 
projecten behoort volgens punt 7 van bijlage 1 de „aanleg van vliegvelden met een 
start- en landingsbaan van ten minste 2 100 meter". 

13 Met betrekking tot de andere soorten projecten bepaalt artikel 4, lid 2, van de 
richtlijn: 

„Projecten van de in bijlage II genoemde categorieën worden onderworpen aan 
een beoordeling overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 10 indien de lidstaten 
van oordeel zijn dat hun kenmerken zulks noodzakelijk maken. 
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Met het oog hierop kunnen de lidstaten met name bepaalde projecttypes die aan 
een beoordeling moeten worden onderworpen, specificeren of criteria en/of 
drempelwaarden vaststellen die noodzakelijk zijn om te bepalen welke projecten 
van de in bijlage II genoemde categorieën moeten worden onderworpen aan een 
beoordeling overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 10." 

14 Wat de in artikel 4, lid 2, van de richtlijn bedoelde projecten betreft, noemt 
punt 10, sub d, van bijlage II bij die richtlijn de „aanleg van (...) luchthavens 
(projecten die niet zijn opgenomen in bijlage I)", en punt 12 de wijziging in 
projecten van bijlage I. 

15 De artikelen 5 tot en met 9 van de richtlijn, waarnaar artikel 4 verwijst, bepalen 
kort gezegd het volgende: artikel 5 preciseert welke informatie de opdrachtgever 
ten minste moet verstrekken; artikel 6 verplicht de opdrachtgever onder meer, de 
autoriteiten en het publiek op de hoogte te stellen; artikel 8 bevat de verplichting 
voor de bevoegde autoriteiten rekening te houden met de in het kader van de 
beoordelingsprocedure ingewonnen informatie, en artikel 9 verplicht hen het 
publiek op de hoogte te stellen van de genomen beslissing en de eventueel daaraan 
verbonden voorwaarden. 

Wet nr. 27/92 

16 Wet nr. 27/92 heeft twee bijlagen, bijlage I en bijlage II, waarin verschillende 
projecten worden opgesomd en, in samenhang met de bepalingen van de wet, de 
voorwaarden warden bepaald waaronder die projecten aan de milieueffectbe-
oordelingsprocedure onderworpen zijn. 

17 Wat vliegvelden betreft, bepaalt punt 11, sub e, van bijlage II bij wet nr. 27/92, 
dat alle projecten betreffende de nieuwe aanleg van vliegvelden aan die 
beoordelingsprocedure moeten worden onderworpen. 
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18 De uitbreiding of de verbouwing van bestaande vliegvelden valt echter, evenals 
ieder ander uitbreidings- of verbouwingsproject, onder artikel 2, lid 2, van wet 
nr. 27/92, dat een milieueffectbeoordeling verlangt voor hetzij projecten die de in 
bijlage II genoemde drempelwaarden met 20 % overschrijden, hetzij voor 
projecten waarvoor bijlage I bij die wet in een dergelijke beoordeling voorziet. 

19 Voor vliegveldprojecten bevat bijlage II bij wet nr. 27/92 geen drempelwaarde, 
terwijl bijlage 1 bij die wet enkel een beoordeling vereist voor vliegveldprojecten 
met een start- en landingsbaan van ten minste 2 100 m. 

Het geding voor de nationale rechterlijke instantie 

20 Verzoekers in het hoofdgeding hebben voor de nationale rechterlijke instantie de 
wettigheid van de bestreden handelingen betwist, op grond dat de voor de 
goedkeuring van het project gevolgde procedure niet aan de vereisten van de 
richtlijn voldoet. Daar het project wegens zijn aard, afmetingen en ligging 
aanzienlijke gevolgen voor het milieu kan hebben, valt het huns inziens onder 
artikel 2, lid 1, van de richtlijn en had het overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 4, lid 2, en bijlage II van de richtlijn aan een beoordelingsprocedure 
moeten worden onderworpen en niet slechts aan een „onderzoek naar de 
gevolgen voor het milieu", gevolgd door een onderzoek van het project door de 
Amtsdirektorenkonferenz, welke onderzoeken niet aan de vereisten van de 
richtlijn voldoen. 

21 Verweerders in het hoofdgeding stellen echter, dat de richtlijn om drie wezenlijke 
redenen niet op het litigieuze project van toepassing is. 

22 In de eerste plaats gaat het slechts om een project van beperkte omvang, tot 
verbetering van een vliegveld, dat geen aanzienlijke gevolgen voor het milieu 
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heeft, aangezien het beoogt het luchtverkeer te verbeteren en de daardoor 
veroorzaakte overlast voor het milieu op te heffen; bovendien is voor de 
verlenging van de start- en landingsbaan van 1 040 tot 1 400 m nog geen 
vergunning verleend. 

23 In de tweede plaats behoeft het project niet overeenkomstig de vereisten van de 
richtlijn aan een milieueffectbeoordeling te worden onderworpen, aangezien uit 
de bepalingen van wet nr. 27/92, in hun onderlinge samenhang gelezen, volgt, dat 
het tot de in bijlage II bij de richtlijn genoemde projecten behoort, die volgens 
artikel 4, lid 2, van die richtlijn aan de beoordelingsprocedure van de artikelen 5 
tot en met 10 worden onderworpen indien de lidstaten van mening zijn, dat dit 
wegens hun kenmerken noodzakelijk is. Hieruit volgt, dat wet nr. 27/92, die is 
vastgesteld binnen de grenzen van de beoordelingsmarge die de lidstaten bij 
artikel 4, lid 2, van de richtlijn is toegekend, in overeenstemming met laatst-
genoemde bepaling is. 

24 In de derde plaats zijn de uitzonderingen genoemd in artikel 1, lid 4 respectie-
velijk 5, van de richtlijn van toepassing, omdat het litigieuze project zowel voor 
de burgerluchtvaart als voor de militaire luchtvaart is bestemd en er bovendien in 
is voorzien door wet nr. 3/95, waarbij het Landesentwicklungs- und Raumord-
nungsplan is goedgekeurd. 

25 Verzoekers in het hoofdgeding betwisten dit betoog en stellen, dat wet nr. 27/92, 
doordat zij toelaat dat de nationale autoriteiten een project dat aanzienlijke 
gevolgen voor het milieu kan hebben, niet aan een milieueffectbeoordeling 
onderwerpen, niet in overeenstemming is met de richtlijn en buiten toepassing 
moet worden gelaten ten gunste van cle toepassing van de relevante bepalingen 
van de richtlijn. 

26 Van oordeel, dat het litigieuze project, voor zover het een vliegveld met een 
landingsbaan korter dan 2 100 m betreft, een project in de zin van bijlage II is en 
onder de in artikel 4, lid 2, van de richtlijn bedoelde gevallen valt, overweegt de 
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nationale rechterlijke instantie in haar verwijzingsbeschikking, dat artikel 2, 
lid 2, van wet nr. 27/92 de uitbreiding en herstructurering van vliegvelden met 
een start- en landingsbaan van minder dan 2 100 m niet aan een milieueffect-
beoordeling onderwerpt, aangezien voor projecten betreffende vliegvelden geen 
enkele drempelwaarde is vastgesteld. Volgens de verwijzende rechter is het echter 
mogelijk, dat het litigieuze project wegens zijn aard, afmeting en waarschijnlijk 
ook wegens zijn ligging in een dalketel, in de directe omgeving van een industrie-
en woongebied, aanzienlijke milieueffecten kan hebben. 

27 Gelet op de vastgestelde feiten en op hetgeen het daaruit meende te moeten 
concluderen, op het betoog van partijen en de betrokken gemeenschapsrechtelijke 
en nationale bepalingen, heeft het Verwaltungsgericht, Autonome Sektion Hm die 
Provinz Bozen, daar het twijfels had over de uitlegging van de richtlijn, de 
behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen 
voorgelegd: 

„1) Moet artikel 4, lid 2, van richtlijn 85/337/EEG aldus worden uitgelegd, 

a) dat bepaalde categorieën van de in bijlage II genoemde projecten van meet 
af aan volledig naar vrije beoordeling van de lidstaten kunnen worden 
vrijgesteld van de verplichte milieueffectbeoordeling, 

of 

b) dat de beoordelingsmarge van de lidstaten wordt beperkt door de in 
artikel 2, lid 1, van de richtlijn neergelegde verplichting, de projecten die 
met name gezien hun aard, omvang of ligging aanzienlijke gevolgen voor 
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het milieu kunnen hebben, in elk geval aan een milieueffectbeoordeling te 
onderwerpen? 

c) Staat artikel 4, lid 2, juncto artikel 2, lid 1, van de richtlijn toe, dat een 
lidstaat projecttypes of criteria en/of drempelwaarden zodanig vaststelt (of 
niet vaststelt), dat de herstructurering van een vliegveld met een landings-
baan tot 2 100 m bij voorbaat van een milieueffectbeoordeling wordt 
vrijgesteld, ofschoon er sprake is van een aanzienlijke milieurelevantie, 
respectievelijk wordt daardoor de beoordelingsmarge overschreden waar-
over de lidstaat in het geval dat vraag 1, sub b, bevestigend moet worden 
beantwoord, ingevolge artikel 4, lid 2, van de richtlijn beschikt? 

2) Moet artikel 4, lid 2, juncto artikel 2, lid 1, van de richtlijn aldus worden 
uitgelegd, dat de verplichte milieueffectbeoordeling ook voor uitbreidingen 
en herstructureringen van de projecten van bijlage II geldt (of niet), indien 
met aanzienlijke gevolgen voor het milieu rekening moet worden gehouden, 
respectievelijk staan artikel 4, lid 2, en artikel 2, lid 1, van de richtlijn toe, 
dat herstructureringsprojecten met milieurelevantie bij voorbaat uitdruk-
kelijk of impliciet (bijvoorbeeld door een regeling die niet voor vliegvelden 
geldt) van een milieueffectbeoordeling worden vrijgesteld? 

3) In hoeverre staat artikel 2, lid 1, ook juncto artikel 2, lid 2, van de richtlijn 
toe, dat lidstaten alternatieve (ten opzichte van cle normale milieueffectbe- 
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oordeling) onderzoeksprocedures invoeren (respectievelijk hiervan gebruik 
maken), en indien het antwoord op deze vraag bevestigend luidt: 

a) aan welke wezenlijke vereisten respectievelijk minimumvereisten moet een 
dergelijk onderzoek voldoen om aan de doelstellingen van de richtlijn te 
beantwoorden, en in het bijzonder: 

b) is de deelneming van het publiek in de zin van artikel 6 van de richtlijn een 
wezenlijk vereiste voor een milieueffectbeoordeling? 

4) Kan artikel 1, lid 5, van richtlijn 85/337 aldus worden uitgelegd, dat 
daaronder ook projecten vallen die weliswaar in een programmatische 
wettelijke regeling zijn opgenomen, doch die in een afzonderlijke admini-
stratieve procedure moeten worden goedgekeurd? 

Aan welke minimumvereisten op het gebied van milieuonderzoek moet de 
wetgevingsprocedure voldoen om ,de doelstellingen die met de (...) richtlijn 
worden nagestreefd, met inbegrip van de verstrekking van gegevens', te 
bereiken? 

5) Valt een vliegveld dat zowel voor de burgerluchtvaart als voor de militaire 
luchtvaart wordt gebruikt, ingevolge artikel 1, lid 4, buiten de werkingssfeer 
van de richtlijn? 
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Kan het hoofdgebruik als criterium gelden of volstaat voor de uitsluiting, dat 
het vliegveld tevens voor militaire doeleinden wordt gebruikt? 

6) Heeft artikel 4, lid 2, juncto artikel 2, lid 1, van de richtlijn, ingeval een 
richtlijn niet naar behoren is uitgevoerd, rechtstreekse verticale werking (,self 
executing') in die zin, dat de autoriteiten van een lidstaat verplicht zijn, de 
betrokken projecten aan een milieueffectbeoordeling te onderwerpen (of 
niet) ?" 

Opmerkingen vooraf 

2s In hun opmerkingen voor het Hof zetten verzoekers in het hoofdgeding uiteen, 
dat de verwijzende rechterlijke instantie bij een andere beschikking, gegeven op 
hun verzoek om voorlopige maatregelen, aan het einde van die nevenprocedure 
het litigieuze project heeft opgeschort, omdat geen milieueffectbeoordeling had 
plaatsgevonden. Bedoelde beschikking, waartegen verweerders in het hoofdge-
ding beroep hadden ingesteld, is bij arrest nr. 1411/97 van de Consiglio di Stato 
van 29 augustus 1997 nietig verklaard, zodat de betrokken werkzaamheden 
sindsdien zijn hervat. In dit verband vragen verzoekers in het hoofdgeding het 
Hof, zich uit te spreken over de vraag, of, in de eerste plaats, de opschorting van 
de bestreden maatregel waartoe de verwijzende rechter huns inziens in casu 
terecht had besloten, door de Consiglio di Stato had moeten worden bevestigd, 
en, in de tweede plaats, indien het Hof van oordeel zou zijn, dat een 
milieueffectbeoordeling noodzakelijk was, welke praktische gevolgen zijn eigen 
beslissing in dat opzicht heeft. 

29 Aangaande die verzoeken volstaat de vaststelling, dat de nationale rechterlijke 
instantie daar geen vraag over heeft gesteld en dat het Hof ze dus niet behoeft te 
onderzoeken (zie arresten van 15 juni 1972, Grassi, 5/72, jurispr. blz. 443, 
punt 4, en 11 oktober 1990, Nespoli en Crippa, C-196/89, Jurispr. blz. 1-3647, 
punt 23). 
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30 Een van de verweerders in het hoofdgeding, de vennootschap Airport Bolzano — 
Bozen AG, betwist op haar beurt een aantal feiten die de nationale rechterlijke 
instantie in haar verwijzingsbeschikking heeft vastgesteld. Onder verwijzing naar 
de bepalingen van het nationale recht betwist zij eveneens, dat die rechterlijke 
instantie bevoegd is van de grond van de zaak kennis te nemen, omdat zij zich 
enkel met rechtsvragen bezig zou mogen houden. 

31 Met betrekking tot de betwisting van bepaalde feiten door de vennootschap 
Airport Bolzano — Bozen AG zij eraan herinnerd, dat ingevolge artikel 177 van 
het Verdrag, dat uitgaat van een duidelijke scheiding tussen de taken van de 
nationale rechter en die van het Hof, dit laatste uitsluitend bevoegd is, zich op 
basis van de door de nationale rechterlijke instantie omschreven feiten uit te 
spreken over de uitlegging of geldigheid van een communautair rechtsvoorschrift 
(zie, onder meer, arresten van 2 juni 1994, AC-ATEL Electronics Vertriebs, 
C-30/93, Jurispr. blz. 1-2305, punt 16, en 1 december 1998, Levez, C-326196, 
Jurispr. blz. 1-7835, punt 25). 

32 Daarbij staat het niet aan het Hof, doch aan de nationale rechter, de aan het 
geding ten gronde liggende feiten vast te stellen en daaruit de conclusies voor de 
door hem te geven beslissing te trekken (zie arrest van 29 april 1982, Pabst & 
Richarz, 17/81, Jurispr. blz. 1331, punt 12; arresten AC-ATEL Electronics 
Vertriebs, reeds aangehaald, punt 17, en Levez, reeds aangehaald, punt 26). 

33 Met betrekking tot de betwisting van de bevoegdheid van de nationale rechter op 
basis van het nationale recht, zij eraan herinnerd, dat het, gezien de taakverdeling 
tussen het Hof en de nationale rechter, niet aan het Hof staat, na te gaan of de 
beschikking waarbij het is aangezocht, is gegeven met inachtneming van de regels 
van nationaal recht betreffende de rechterlijke organisatie en de procesvoering 
(zie arrest van 3 maart 1994, Eurico Italia e.a., C-332/92, C-333/92 en C-335/92, 
Jurispr. blz. 1-711, punt 13). 
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De eerste en de tweede vraag 

34 Met zijn eerste en zijn tweede vraag, die tezamen moeten worden onderzocht, 
snijdt de nationale rechterlijke instantie in wezen twee problemen aan. 

35 Het eerste probleem betreft de vraag, of de artikelen 4, lid 2, en 2, lid 1, van de 
richtlijn aldus moeten worden uitgelegd, dat zij een lidstaat de bevoegdheid 
verlenen bepaalde categorieën van projecten genoemd in bijlage II bij de richtlijn, 
daaronder begrepen wijzigingen in die projecten, zoals herstructureringsprojecten 
voor een vliegveld met een start- en landingsbaan korter dan 2 100 m, bij 
voorbaat en in het algemeen uit te sluiten van de bij de richtlijn ingevoerde 
milieueffectbeoordelingsprocedure, ook wanneer die projecten aanzienlijke 
milieueffecten hebben. 

36 De bij artikel 4, lid 2, tweede alinea, van de richtlijn aan de lidstaten toegekende 
beoordelingsvrijheid om bepaalde projecttypes die aan een beoordeling moeten 
worden onderworpen, te specificeren of criteria en/of drempelwaarden vast te 
stellen, vindt haar grenzen in de verplichting van artikel 2, lid 1, om projecten die 
een aanzienlijk milieueffect kunnen hebben, met name gezien hun aard, omvang 
of ligging, aan een beoordeling van die effecten te onderwerpen (zie arresten van 
24 oktober 1996, Kraaijeveld e.a., C-72/95, Jurispr. blz. 1-5403, punt 50, en 
22 oktober 1998, Commissie/Duitsland, C-301/95, Jurispr. blz. 1-6135, punt 45). 

37 In zijn arrest van 2 mei 1996, Commissie/België (C-133/94, Jurispr. blz. 1-2323, 
punt 42), waarin het uitspraak moest doen over de wettelijke regeling van een 
lidstaat op grond waarvan gehele categorieën van projecten genoemd in bijlage II 
bij de richtlijn, waren uitgesloten van de verplichting een onderzoek naar de 
gevolgen in te stellen, overwoog het Hof, dat de in artikel 4, lid 2, bedoelde 
criteria en/of drempelwaarden ten doel hebben, de beoordeling te vergemakke-
lijken van de concrete kenmerken van een project, teneinde na te gaan of het aan 
de beoordelingsplicht onderworpen is, en niet gehele categorieën van de in 
bijlage II vermelde projecten die in een bepaalde lidstaat mogelijk zijn, bij 
voorbaat aan die verplichting te onttrekken. 

1 - 5651 



ARREST VAN 16. 9. 1999 - ZAAK C-435/97 

38 Ook in het arrest Kraaijeveld e.a. (reeds aangehaald, punt 53) preciseerde het 
Hof, dat een lidstaat die de criteria en/of drempelwaarden zo vaststelt, dat in de 
praktijk een volledige categorie van projecten bij voorbaat aan de verplichting tot 
milieueffectbeoordeling wordt onttrokken, de grenzen overschrijdt van de 
beoordelingsmarge waarover hij krachtens de artikelen 2, lid 1, en 4, lid 2, van 
de richtlijn beschikt, tenzij alle uitgesloten projecten op grond van een algemene 
beoordeling konden worden geacht niet een aanzienlijk milieueffect te hebben. 

39 Met betrekking tot de wijzigingen in dergelijke projecten oordeelde het Hof in het 
arrest Kraaijeveld e.a. (reeds aangehaald, punt 40), dat uit het enkele feit dat in 
de richtlijn de wijzigingen in projecten van bijlage II, anders dan de wijzigingen in 
projecten van bijlage I, niet met zoveel woorden worden genoemd, niet kan 
worden afgeleid dat zij niet onder de werkingssfeer van de richtlijn vallen. 

40 Erop wijzende, dat de richtlijn een ruime werkingssfeer en een brede doelstelling 
heeft, oordeelde het Hof, dat de richtlijn ook van toepassing is op „wijzigingen in 
een project", zelfs wat de projecten genoemd in bijlage II bij die richtlijn betreft, 
aangezien aan die doelstelling afbreuk zou worden gedaan wanneer „wijziging in 
een project" zo werd gekarakteriseerd, dat voor bepaalde werken of werkzaam-
heden de verplichting van een milieueffectbeoordeling niet geldt, ofschoon die 
werken of werkzaamheden gezien hun aard, omvang of ligging een aanzienlijk 
milieueffect kunnen hebben (zie arrest Kraaijeveld e.a., reeds aangehaald, 
punt 39). 

41 Het tweede door de nationale rechter aangesneden probleem betreft de vraag of, 
gelet op het feit dat er in de betrokken provincie slechts één vliegveld is dat voor 
herstructurering in aanmerking komt, de artikelen 4, lid 2, en 2, lid 1, van de 
richtlijn een lidstaat niettemin de bevoegdheid verlenen een specifiek project, 
zoals dat waar het in het hoofdgeding om gaat, hetzij op grond van een nationale 
wetgevende handeling, in casu wet nr. 27/92, hetzij op basis van een individueel 
onderzoek van het project, uit te sluiten van de bij de richtlijn ingevoerde 
beoordelingsprocedure op grond dat het geen aanzienlijke milieueffecten kan 
hebben. 
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42 Er zij aan herinnerd, dat volgens artikel 4, lid 2, tweede alinea, „de lidstaten met 
name bepaalde projecttypes die aan een beoordeling moeten worden onder-
worpen, specificeren of criteria en/of drempelwaarden vaststellen die nood-
zakelijk zijn om te bepalen welke projecten van de in bijlage II genoemde 
categorieën moeten worden onderworpen aan een beoordeling overeenkomstig de 
artikelen 5 tot en met 10". Deze bepaling noemt dus louter indicatief enkele 
methoden waarvan de lidstaten gebruik kunnen maken om te bepalen, welke van 
de in bijlage II bedoelde projecten aan een beoordeling in de zin van de richtlijn 
moeten worden onderworpen. 

4 3 De richtlijn laat de lidstaten in dat opzicht dus een beoordelingsmarge en belet 
hun niet, andere methoden te gebruiken om de projecten te specificeren die 
overeenkomstig de richtlijn aan een milieueffectbeoordeling moeten worden 
onderworpen. De richtlijn sluit dus niet een methode uit die erin bestaat, dat op 
basis van een individueel onderzoek van het betrokken project of krachtens een 
nationale wetgevende handeling een in bijlage II bij de richtlijn bedoeld specifiek 
project als niet onderworpen aan de milieueffectbeoordelingsprocedure wordt 
aangewezen. 

4 Het feit dat de lidstaat over de zojuist genoemde beoordelingsmarge beschikt, 
volstaat op zich echter niet om een bepaald project van de beoordelingsprocedure 
in de zin van de richtlijn uit te sluiten. Ware dit wel het geval, dan zouden de 
lidstaten de hun bij artikel 4, lid 2, van de richtlijn toegekende beoordelings-
marge kunnen gebruiken om een specifiek project aan de beoordelingsplicht te 
onttrekken, ofschoon het wegens zijn aard, afmetingen en ligging aanzienlijke 
milieueffecten kan hebben. 

is Dus welke methode een lidstaat ook heeft gekozen om te bepalen, of een specifiek 
project al dan niet moet worden beoordeeld — aanwijzing van een specifiek 
project door middel van een wetgevende handeling dan wel na een individueel 
onderzoek van het project die methode mag geen afbreuk doen aan de 
doelstelling van de richtlijn, te weten dat geen enkel project dat aanzienlijke 
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milieueffecten in de zin van de richtlijn kan hebben, van de beoordeling wordt 
uitgesloten, tenzij het specifieke project op grond van een algemene beoordeling 
kon worden geacht niet een aanzienlijk milieueffect te hebben. 

46 Met betrekking tot het feit dat het in het hoofdgeding aan de orde zijnde project 
krachtens de bepalingen van wet nr. 27/92 van de beoordelingsprocedure is 
uitgesloten, moet hieraan worden toegevoegd, dat ook al betreft dit project het 
enige vliegveld in de provincie dat voor herstructurering in aanmerking komt, en 
had de wetgever er inderdaad het oog op, deze wetgever het project hoe dan ook 
enkel aan de onderzoeksplicht kan onttrekken, indien hij op de datum van 
vaststelling van wet nr. 27/92 in staat was precies te beoordelen, welke gevolgen 
de uit bedoeld project voortvloeiende werkzaamheden voor het milieu konden 
hebben. 

47 Wat de uitsluiting van het project op basis van een individueel onderzoek door de 
bevoegde autoriteiten betreft, blijkt uit het dossiei; dat de bestreden handelingen 
zijn voorafgegaan door een onderzoek naar de milieueffecten door een groep van 
deskundigen, dat de betrokken gemeenten zijn geïnformeerd en dat het publiek 
door persberichten op de hoogte is gesteld. Bovendien zijn de milieudienst en de 
Amtsdirektorenkonferenz geraadpleegd. 

48 Het staat aan de 'nationale rechter om na te gaan, of de bevoegde autoriteiten, op 
basis van het door hen verrichte individuele onderzoek op grond waarvan het hier 
in geding zijnde specifieke project van de bij de richtlijn ingevoerde beoorde-
lingsprocedure is uitgesloten, de aanzienlijke milieueffecten van dit project 
overeenkomstig de richtlijn juist hebben beoordeeld. 

49 Gelet op het voorgaande moet op de eerste en de tweede vraag worden 
geantwoord, dat de artikelen 4, lid 2, en 2, lid 1, van de richtlijn aldus moeten 
worden uitgelegd, dat zij een lidstaat niet de bevoegdheid verlenen bepaalde 
categorieën van onder bijlage II bij de richtlijn vallende projecten, daaronder 
begrepen wijzigingen in die projecten, bij voorbaat en in het algemeen van de bij 
de richtlijn ingevoerde milieueffectbeoordelingsprocedure uit te sluiten, noch om 
een specifiek project, zoals het project tot herstructurering van een vliegveld met 
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een start- en landingsbaan korter dan 2 100 m, hetzij ingevolge een nationale 
wetgevende handeling, hetzij op grond van een individueel onderzoek van dat 
project, aan die procedure te onttrekken, tenzij al die categorieën van projecten 
dan wel het specifieke project op grond van een algemene beoordeling konden 
worden geacht niet een aanzienlijk milieueffect te hebben, en dat het aan de 
nationale rechter staat om na te gaan, of de bevoegde autoriteiten, op basis van 
het door hen verrichte individuele onderzoek op grond waarvan het specifieke 
project van de bij de richtlijn ingevoerde beoordelingsproceclure is uitgesloten, de 
aanzienlijke gevolgen van dit project voor het milieu overeenkomstig de richtlijn 
juist hebben beoordeeld. 

De derde vraag 

50 Met zijn derde vraag wenst de nationale rechter in wezen te vernemen, of in het 
geval van een project dat overeenkomstig de richtlijn moet worden beoordeeld, 
artikel 2, leden 1 en 2, aldus moet worden uitgelegd, dat het een lidstaat toestaat 
een andere clan de bij de richtlijn ingevoerde beoordelingsprocedure te gebruiken, 
en of die alternatieve procedure, wanneer zij wordt geïntegreerd in een bestaande 
of in te stellen nationale procedure in de zin van artikel 2, lid 2, van de richtlijn, 
moet voldoen aan de vereisten van de artikelen 3 en 5 tot en met 10 van de 
richtlijn, waaronder het vereiste van deelneming van het publiek zoals bedoeld in 
artikel 6 ervan. 

si In zijn verwijzingsbeschikking zet de nationale rechter uiteen, dat hij eraan 
twijfelt, of de in de artikelen 11 tot en met 13 van wet nr. 27/92 geregelde 
vergunningsprocedure geschikt is om de milieueffecten van het project op 
uitputtende wijze vast te stellen. Dienaangaande stelt hij vast, dat noch cle 
gevolgen met betrekking tot de factor geluid noch die met betrekking tot de factor 
lucht zijn onderzocht, zoals artikel 3 van de richtlijn vereist, en dat het publiek, in 
strijd met het bepaalde in artikel 6 van cle richtlijn, niet bij die procedure 
betrokken is geweest. 
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52 Artikel 2, lid 2, van de richtlijn bepaalt, dat „de milieueffectbeoordeling kan 
worden geïntegreerd in de bestaande procedures van de lidstaten voor liet 
verlenen van vergunningen voor projecten of, bij gebreke hiervan, in andere 
procedures of in de procedures die moeten worden ingesteld om aan de 
doelstellingen van deze richtlijn te voldoen". Uit deze bepaling volgt dus, dat niets 
zich ertegen verzet, dat de bij de richtlijn ingevoerde beoordelingsprocedure in 
een bestaande of in te stellen nationale procedure wordt geïntegreerd, mits de 
doelstellingen van de richtlijn worden geëerbiedigd. 

53 Wanneer een project een beoordeling in de zin van de richtlijn noodzakelijk 
maakt, kan een lidstaat echter niet zonder afbreuk te doen aan het doel van de 
richtlijn, een alternatieve, al dan niet in een bestaande of in te stellen nationale 
procedure geïntegreerde procedure gebruiken, teneinde dat project aan de 
voorwaarden van de artikelen 3 en 5 tot en met 10 van de richtlijn te onttrekken. 

54 Mitsdien moet op de derde vraag worden geantwoord, dat in het geval van een 
project dat overeenkomstig de richtlijn moet *orden beoordeeld, artikel 2, 
leden 1 en 2, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd, dat het een lidstaat 
toestaat een. andere dan de bij de richtlijn ingevoerde beoordelingsprocedure te 
gebruiken, wanneer die andere procedure is geïntegreerd in een bestaande of in te 
stellen nationale procedure in de zin van artikel 2, lid 2, van de richtlijn, en 
voldoet aan de vereisten van de artikelen 3 en 5 tot en met 10 van de richtlijn, 
waaronder het vereiste van deelneming van het publiek zoals bedoeld in artikel 6 
van de richtlijn. 

De vierde vraag 

ss Met zijn vierde vraag wenst de nationale rechter in wezen te vernemen, of 
artikel 1, lid 5, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd, dat een project als 
in het hoofdgeding aan de orde is en waarvoor, ofschoon het in een 
programmatische wettelijke regeling is opgenomen, volgens een afzonderlijke 
administratieve procedure een vergunning is verleend, ook onder die bepaling valt 
en, zo ja, aan welke vereisten een dergelijke regeling en de procedure volgens 
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welke zij is vastgesteld, moeten voldoen om de doelstellingen van die richtlijn, 
daaronder begrepen die van de verstrekking van gegevens, als verwezenlijkt te 
kunnen aanmerken. 

56 Volgens haar artikel 1, lid 5, is de richtlijn „niet van toepassing op projecten die 
in detail worden aangenomen via een specifieke nationale wet, aangezien de 
doelstellingen die met de onderhavige richtlijn worden nagestreefd, met inbegrip 
van de verstrekking van gegevens, dan worden bereikt via de wetgevings-
procedure". 

57 Blijkens deze bepaling zijn de in de richtlijn bedoelde projecten onder twee 
voorwaarden vrijgesteld van de beoordelingsprocedure. De eerste voorwaarde is, 
dat het project in detail wordt aangenomen via een specifieke wetgevende 
handeling; de tweede voorwaarde is, dat de doelstellingen van de richtlijn, 
daaronder begrepen die van de verstrekking van gegevens, via de wetgevings-
procedure worden bereikt. 

58 Met betrekking tot de eerste voorwaarde moet eraan worden herinnerd, dat 
artikel 1, lid 2, van de richtlijn niet spreekt van wetgevende handelingen, maar 
van een vergunning, die wordt gedefinieerd als „het besluit van de bevoegde 
instantie of instanties waardoor de opdrachtgever het recht verkrijgt om het 
project uit te voeren". Verkrijgt de opdrachtgever dat recht door een wetgevende 
handeling, en niet door een besluit van de bevoegde instanties, dan moet die 
handeling dus specifiek zijn en dezelfde kenmerken hebben als de vergunning 
bedoeld in artikel 1, lid 2, van de richtlijn. 

59 Om dezelfde kenmerken te hebben als een vergunning in de zin van artikel 1 van 
de richtlijn, moet een wetgevende handeling het project derhalve tot in detail, dat 
wil zeggen voldoende nauwkeurig en definitief, vaststellen, zodat zij evenals een 
vergunning, en nadat zij door de wetgever in aanmerking zijn genomen, 
betrekking heeft op alle onderdelen van het project die relevant zijn voor de 
beoordeling van de milieueffecten. 
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60 Slechts indien aan die vereisten wordt voldaan, kunnen de doelstellingen die met 
de tweede in artikel 1, lid 5, van de richtlijn genoemde voorwaarde worden 
beoogd, door middel van de wetgevingsprocedure worden verwezenlijkt. Zou de 
specifieke wetgevende handeling waarbij een specifiek project wordt vastgesteld 
en, bijgevolg, wordt goedgekeurd, niet op alle onderdelen van het betrokken 
project betrekking hebben die voor de beoordeling van de milieueffecten van 
belang kunnen zijn, dan zouden de doelstellingen van de richtlijn in gevaar 
komen. Het is immers mogelijk, dat er dan een project wordt goedgekeurd zonder 
dat vooraf de — mogelijkerwijs aanzienlijke — milieueffecten ervan zijn 
beoordeeld. 

61 Deze uitlegging vindt steun in de vijfde overweging van de considerans van de 
richtlijn, volgens welke voor openbare en particuliere projecten die aanzienlijke 
milieueffecten kunnen hebben, enkel een vergunning dient te worden verleend na 
een voorafgaande beoordeling van die mogelijke effecten, welke beoordeling 
dient plaats te vinden aan de hand van passende informatie die door de 
opdrachtgever wordt verstrekt en eventueel wordt aangevuld door de autoriteiten 
en het publiek voor wie het project gevolgen kan hebben. 

62 Uit het voorgaande volgt, dat een wet niet kan worden geacht een project in detail 
te hebben aangenomen M de zin van artikel 1, lid 5, van de richtlijn, wanneer zij, 
in de eerste plaats, niet betrekking heeft op alle onderdelen van het project die 
nodig zijn om de milieueffecten te beoordelen, doch integendeel voorschrijft dat 
er nadien een onderzoek naar moet worden verricht, en, in de tweede plaats, de 
vaststelling van andere handelingen vergt om de opdrachtgever het recht te geven 
het project te verwezenlijken. 

63 Mitsdien moet op de vierde vraag worden geantwoord, dat artikel 1, lid 5, van de 
richtlijn aldus moet worden uitgelegd, dat een project als in het hoofdgeding aan 
de orde is en waarvoor, ofschoon het in een programmatische wettelijke regeling 
is opgenomen, volgens een afzonderlijke administratieve procedure een vergun-
ning is verleend, niet onder die bepaling valt, en dat de vereisten waaraan een 
dergelijke regeling en de procedure volgens welke zij is vastgesteld, moeten 
voldoen om de doelstellingen van de richtlijn, daaronder begrepen die van de 
verstrekking van gegevens, als verwezenlijkt te kunnen aanmerken, bestaan in de 
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vaststelling van het project bij een specifieke wetgevende handeling, die betrek-
king heeft op alle onderdelen die voor de beoordeling van de milieueffecten van 
het project van belang kunnen zijn. 

De vijfde vraag 

64 Met zijn vijfde vraag wenst de nationale rechter te vernemen, of artikel 1, lid 4, 
van cle richtlijn aldus moet worden uitgelegd, dat een vliegveld dat zowel voor de 
burgerluchtvaart als voor de militaire luchtvaart kan dienen, doch dat hoofd-
zakelijk voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, binnen de werkingssfeer 
van de richtlijn valt. 

65 Volgens haar artikel 1, lid 4, is de richtlijn „niet van toepassing op projecten die 
bestemd zijn voor defensiedoeleinden". Ingevolge deze bepaling zijn projecten die 
in de sfeer van de nationale defensie liggen, dus uitgesloten van het toepassings-
gebied van de richtlijn en, bijgevolg, van de beoordelingsprocedure. Deze 
uitsluiting vormt een uitzondering op de algemene regel van de richtlijn inzake de 
voorafgaande beoordeling van milieueffecten en moet daarom restrictief worden 
uitgelegd. Enkel projecten die hoofdzakelijk voor defensiedoeleinden zijn 
bestemd, kunnen derhalve van de verplichting tot beoordeling worden uitge-
sloten. 

66 Hieruit volgt, dat een project als in het hoofdgeding aan de orde is en waarvan, 
blijkens het dossier, de voornaamste doelstelling de herstructurering van een 
vliegveld voor commerciële doeleinden is, binnen de werkingssfeer van de 
richtlijn valt, ook indien dat vliegveld tevens voor militaire doeleinden kan 
worden gebruikt. 

67 Mitsdien moet op de vijfde vraag worden geantwoord, dat artikel 1, lid 4, van de 
richtlijn aldus moet worden uitgelegd, dat een vliegveld dat zowel voor de 
burgerluchtvaart als voor de militaire luchtvaart kan dienen, doch dat hoofd-
zakelijk voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, binnen de werkingssfeer 
van de richtlijn valt. 
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De zesde vraag 

68 Met zijn zesde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen, of de 
artikelen 4, lid 2, en 2, lid 1, van de richtlijn aldus moeten worden uitgelegd, dat 
wanneer de wetgevende of bestuurlijke autoriteiten van een lidstaat de bij die 
bepalingen toegekende beoordelingsmarge overschrijden, particulieren zich voor 
de rechterlijke instanties van een lidstaat op die bepalingen kunnen beroepen om 
te bereiken, dat de nationale autoriteiten de ermee strijdige nationale regels of 
maatregelen buiten toepassing laten. Verder vraagt de verwijzende rechter, of in 
zo'n geval de nationale autoriteiten in het kader van hun bevoegdheden alle 
noodzakelijke algemene of bijzondere maatregelen moeten treffen om te 
verzekeren dat de projecten worden onderzocht teneinde vast te stellen of zij 
aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben, en indien dit het geval is, dat zij aan 
een milieueffectbeoordeling worden onderworpen. 

69 Met betrekking tot het recht van particulieren om zich op een richtlijn te 
beroepen, en het recht van de nationale rechter om er acht op te slaan, heeft het 
Hof reeds verklaard, dat het onVerenigbaar zou zijn met de dwingende werking 
die een richtlijn ingevolge artikel 189 EG-Verdrag (thans artikel 249 EG) heeft, 
principieel uit te sluiten dat de eruit voortvloeiende verplichting door belang-
hebbenden kan worden ingeroepen. Met name in gevallen waarin het gemeen-
schapsgezag de lidstaten bij richtlijn heeft verplicht een bepaalde gedragslijn te 
volgen, zou het nuttig effect van een dergelijke handeling worden verzwakt, 
wanneer de justitiabelen zich daarop in rechte niet zouden mogen beroepen en de 
nationale rechterlijke instanties daarop geen acht zouden mogen slaan als op een 
element van het gemeenschapsrecht, teneinde na te gaan of de nationale wetgever 
bij de uitoefening van de hem gelaten keuzevrijheid ten aanzien van de vorm en de 
middelen ter uitvoering van de richtlijn, binnen de door de richtlijn getrokken 
beoordelingsgrenzen is gebleven (zie arrest van 1 februari 1977, Verbond Van 
Nederlandse Ondernemingen, 51/76, Jurispr. blz. 113, punten 22-24, en arrest 
Kraaijeveld e.a., reeds aangehaald, punt 56). 

70 Wanneer de grenzen van die beoordelingsmarge zijn overschreden en de nationale 
bepalingen derhalve in zoverre buiten toepassing moeten worden gelaten, dienen 
de instanties van de lidstaat in het kader Van hun bevoegdheden alle noodzake-
lijke algemene en bijzondere maatregelen te treffen om te verzekeren dat de 
projecten worden onderzocht teneinde vast te stellen of zij aanzienlijke milieu- 
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effecten kunnen hebben, en indien dit het geval is, dat zij aan een milieu-
effectbeoordeling worden onderworpen (zie arrest Kraaijeveld e.a., reeds aange-
haald, punt 61). 

71 Mitsdien moet op de zesde vraag worden geantwoord, dat de artikelen 4, lid 2, 
en 2, lid 1, van de richtlijn aldus moeten worden uitgelegd, dat wanneer de 
wetgevende of bestuurlijke autoriteiten van een lidstaat de bij die bepalingen 
toegekende beoordelingsmarge hebben overschreden, particulieren zich voor de 
rechterlijke instanties van een lidstaat op die bepalingen kunnen beroepen om te 
bereiken, dat de nationale autoriteiten de ermee strijdige nationale regels of 
maatregelen buiten toepassing laten. In een dergelijk geval dienen de nationale 
autoriteiten in het kader van hun bevoegdheden alle noodzakelijke algemene of 
bijzondere maatregelen te treffen om te verzekeren dat de projecten warden 
onderzocht teneinde vast te stellen of zij aanzienlijke milieueffecten kunnen 
hebben, en indien dit het geval is, dat zij aan een milieueffectbeoordeling worden 
onderworpen. 

Kosten 

72 De kosten door de Italiaanse en de Nederlandse regering, alsmede door de 
regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie wegens indiening van hun 
opmerkingen bij het Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking 
komen. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een 
aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie 
over de kosten heeft te beslissen. 
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HET HOF VAN JUSTITIE (Zesde kamer), 

uitspraak doende op de door het Verwaltungsgericht, Autonome Sektion fur die 
Provinz Bozen, bij beschikking van 3 december 1997 gestelde vragen, verklaart 
voor recht: 

1) De artikelen 4, lid 2, en 2, lid 1, van richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 
27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare 
en particuliere projecten, moeten aldus worden uitgelegd, dat zij een lidstaat 
niet de bevoegdheid verlenen bepaalde categorieën van onder bijlage 11 bij de 
richtlijn vallende projecten, daaronder begrepen wijzigingen in die projecten, 
bij voorbaat en in het algemeen van de bij de richtlijn ingevoerde milieu-
effectbeoordelingsprocedure uit te sluiten, noch om een specifiek project, 
zoals het project tot herstructurering van een vliegveld met een start- en 
landingsbaan korter dan 2 100 in, hetzij ingevolge een nationale wetgevende 
handeling, hetzij op grond van een individueel onderzoek van dat project, 
aan die procedure te onttrekken, tenzij al die categorieën van projecten dan 
wel het specifieke project op grond van een algemene beoordeling konden 
worden geacht niet een aanzienlijk milieueffect te hebben. Het staat aan de 
nationale rechter om na te gaan, of de bevoegde autoriteiten, op basis van het 
door hen verrichte individuele onderzoek op grond waarvan het specifieke 
project van de bij de richtlijn ingevoerde beoordelingsprocedure is uitge-
sloten, de aanzienlijke gevolgen van dit project voor het milieu overeenkom-
stig de richtlijn juist hebben beoordeeld. 

2) In het geval van een project dat overeenkomstig richtlijn 85/337 moet 
worden beoordeeld, moet artikel 2, leden 1 en 2, van de richtlijn aldus 
worden uitgelegd, dat het een lidstaat toestaat een andere dan de bij de 
richtlijn ingevoerde beoordelingsprocedure te gebruiken, wanneer die andere 
procedure is geïntegreerd in een bestaande of in te stellen nationale procedure 
in de zin van artikel 2, lid 2, van de richtlijn. Die andere procedure moet 
echter voldoen aan de vereisten van de artikelen 3 en 5 tot en met 10 van de 
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richtlijn, waaronder het vereiste van deelneming van het publiek zoals 
bedoeld in artikel 6 van de richtlijn. 

3) Artikel 1, lid 5, van richtlijn 851337 moet aldus worden uitgelegd, dat een 
project als in het hoofdgeding aan de orde is en waarvoor, ofschoon het in een 
programmatische wettelijke regeling is opgenomen, volgens een afzonderlijke 
administratieve procedure een vergunning is verleend, niet onder die bepaling 
valt. De vereisten waaraan een dergelijke regeling en de procedure volgens 
welke zij is vastgesteld, moeten voldoen om de doelstellingen van de richtlijn, 
daaronder begrepen die van de verstrekking van gegevens, als verwezenlijkt 
te kunnen aanmerken, bestaan in de vaststelling van het project bij een 
specifieke wetgevende handeling, die betrekking heeft op alle onderdelen die 
voor de beoordeling van de milieueffecten van het project van belang kunnen 
zijn. 

4) Artikel 1, lid 4, van richtlijn 85/337 moet aldus worden uitgelegd, dat een 
vliegveld dat zowel voor de burgerluchtvaart als voor de militaire luchtvaart 
kan dienen, doch dat hoofdzakelijk voor commerciële doeleinden wordt 
gebruikt, binnen de werkingssfeer van de richtlijn valt. 

5) De artikelen 4, lid 2, en 2, lid 1, van richtlijn 85/337 moeten aldus worden 
uitgelegd, dat wanneer de wetgevende of bestuurlijke autoriteiten van een 
lidstaat de bij die bepalingen toegekende beoordelingsmarge hebben over-
schreden, particulieren zich voor de rechterlijke instanties van een lidstaat op 
die bepalingen kunnen beroepen om te bereiken, dat de nationale autoriteiten 
de ermee strijdige nationale regels of maatregelen buiten toepassing laten. In 
een dergelijk geval dienen de nationale autoriteiten in het kader van hun 
bevoegdheden alle noodzakelijke algemene of bijzondere maatregelen te 
treffen om te verzekeren dat de projecten worden onderzocht teneinde vast te 
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stellen of zij aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben, en indien dit het 
geval is, dat zij aan een milieueffectbeoordeling worden onderworpen. 

Kapteyn 
	

Murray 	Ragnemalm 

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 16 september 1999. 

De griffier 
	 De president van de Zesde kamer 

R. Grass 
	 P. J. G. Kapteyn 
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ARREST VAN HET HOF (Vierde kamer) 

16 februari 2012 (*) 

„Milieueffectbeoordeling van projecten — Begrip,wet' — Waarde en draagwijdte van 
preciseringen in Toepassingsgids met betrekking tot Verdrag van Aarhus — Vergunning van 

project zonder passende milieueffectbeoordeling — Toegang tot rechter inzake 
milieuaangelegenheden — Omvang van recht om beroep in te stellen — Habitatrichtlijn — 
Plan of project dat natuurlijke kenmerken van gebied aantast — Dwingende reden van groot 

openbaar belang" 

In zaak C-182/10, 

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, 
ingediend door het Grondwettelijk Hof (België) bij beslissing van 30 maart 2010, 
ingekomen bij het Hof op 9 april 2010, in de procedure 

Marie-Noëlle Solvay e.a. 

tegen 

Waals Gewest, 

in tegenwoordigheid van: 

Infrabel SA, 

Codic Belgique SA, 

Federal Express European Services Inc. (FEDEX), 

Société wallonne des aéroports (SOWAER), 

Société régionale wallonne du transport (SRWT), 

Société Intercommunale du Brabant wallon (IBW), 

wijst 

HET HOF (Vierde kamer), 

samengesteld als volgt: J.-C. Bonichot, kamerpresident (rapporteur), K. Schiemann, L. Bay 
Larsen, C. Toader en E. Jaragitinas, rechters, 

advocaat-generaal: E. Sharpston, 

griffier: R. Sere, administrateur, 

gezien de stukken en na de terechtzitting op 24 november 2011, 

gelet op de opmerkingen van: 
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M.-N. Solvay e.a., vertegenwoordigd door T. Vandenput en M.-L. Giovannelli, 
advocaten, 

- de Association des riverains et habitants des communes proches de l'aéroport BSCA 
(Brussels South Charleroi Airport) (ARACh), vertegenwoordigd door A. Lebrun, 
advocaat, 

- de Association Inter-Environnement Wallonie e.a., vertegenwoordigd door J. Sambon, 
advocaat, 

- de Association Charleroi South Air Pur e.a., vertegenwoordigd door D. Brusselmans, 
advocaat, 

- A. Boxus e.a., vertegenwoordigd door L. Misson en A. Kettels, advocaten, 

- N. Laloux e.a., vertegenwoordigd door L. Dehin, advocaat, 

- het Waalse Gewest, vertegenwoordigd door F. Haumont, advocaat, 

- de Europese Commissie, vertegenwoordigd door 0. Beynet, J.-B. Laignelot en 
D. Recchia als gemachtigden, 

gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te 
berechten, 

het navolgende 

Arrest 

1 	Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de artikelen 2, 3, 6 en 9 
van het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang 
tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, dat op 25 juni 1998 is ondertekend en namens 
de Europese Gemeenschap is goedgekeurd bij besluit 2005/370/EG van de Raad van 
17 februari 2005 (PB L 124, blz. 1; hierna: „Verdrag van Aarhus"), van de artikelen 1, 9 en 
10 bis van richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieu-
effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PB L 175, blz. 40), zoals 
gewijzigd bij richtlijn 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 
(PB L 156, blz. 17; hierna: „richtlijn 85/337"), en van artikel 6, leden 3 en 4, van richtlijn 
92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna (PB L 206, blz. 7; hierna: „habitatrichtlijn"). 

2 	Dit verzoek is ingediend in het kader van gedingen tussen omwonenden van de luchthavens 
Luik-Bierset en Charleroi-Brussels South en van de spoorlijn Brussel-Charleroi enerzijds en 
het Waalse Gewest anderzijds over vergunningen voor het uitvoeren van werken aan deze 
installaties. 

Toepasselijke bepalingen 

Volkenrecht 

3 	Volgens artikel 2, lid 2, van het Verdrag van Aarhus omvat het begrip „overheidsinstantie" 
„geen organen of instellingen die optreden in een [...] wetgevende hoedanigheid". 
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4 	Artikel 3, lid 9, van het Verdrag van Aarhus bepaalt: 

„Binnen het toepassingsgebied van de relevante bepalingen van dit Verdrag heeft het 
publiek toegang tot informatie, heeft het de mogelijkheid van inspraak in besluitvorming en 
heeft het toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden zonder discriminatie op 
grond 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." 

5 	Artikel 6, lid 9, van het Verdrag van Aarhus preciseert: 

„Elke partij waarborgt dat, wanneer het besluit is genomen door de overheidsinstantie, het 
publiek terstond over het besluit wordt ingelicht in overeenstemming met de toepasselijke 
procedures. Elke partij maakt de tekst van het besluit toegankelijk voor het publiek tezamen 
met de redenen en overwegingen waarop het besluit is gebaseerd." 

6 	Artikel 9, leden 2 tot en met 4, van het Verdrag van Aarhus schrijft het volgende voor: 

„2. Elke partij waarborgt, binnen het kader van haar nationale wetgeving, dat leden van 
het betrokken publiek 

a) die een voldoende belang hebben, dan wel 

b) stellen dat inbreuk is gemaakt op een recht, wanneer het bestuursprocesrecht van een 
partij dit als voorwaarde stelt, toegang hebben tot een herzieningsprocedure voor een 
rechterlijke instantie en/of een ander bij wet ingesteld onafhankelijk en onpartijdig 
orgaan, om de materiële en formele rechtmatigheid te bestrijden van enig besluit, 
handelen of nalaten vallend onder de bepalingen van artikel 6 en, wanneer het 
nationale recht hierin voorziet en onverminderd het navolgende lid 3, andere relevante 
bepalingen van dit Verdrag. 

Wat een voldoende belang en een inbreuk op een recht vormt, wordt vastgesteld in 
overeenstemming met de eisen van nationaal recht en strokend met het doel aan het 
betrokken publiek binnen het toepassingsgebied van dit Verdrag ruim toegang tot de rechter 
te verschaffen. Hiertoe wordt het belang van elke niet-gouvernementele organisatie die 
voldoet aan de in artikel 2, lid 5, gestelde eisen voldoende geacht in de zin van het 
voorgaande [sub a]. Dergelijke organisaties worden tevens geacht rechten te hebben waarop 
inbreuk kan worden gemaakt in de zin van het voorgaande [sub b]. 

De bepalingen van dit lid 2 sluiten niet de mogelijkheid uit van een herzieningsprocedure 
voor een bestuursrechtelijke instantie en laten onverlet de eis van het uitputten van de 
bestuursrechtelijke beroepsgang alvorens over te gaan tot rechterlijke 
herzieningsprocedures, wanneer die eis bestaat naar nationaal recht. 

3. Aanvullend op en onverminderd de in het voorgaande leden 1 en 2, bedoelde 
herzieningsprocedures, waarborgt elke partij dat leden van het publiek, wanneer zij voldoen 
aan de eventuele in haar nationale recht neergelegde criteria, toegang hebben tot 
bestuursrechtelijke of rechterlijke procedures om het handelen en nalaten van privépersonen 
en overheidsinstanties te betwisten die strijdig zijn met bepalingen van haar nationale recht 
betreffende het milieu. 

4. Aanvullend op en onverminderd het voorgaande lid 1, voorzien de in de voorgaande 
leden 1, 2 en 3, bedoelde procedures in passende en doeltreffende middelen, met inbegrip 
van, zo nodig, een dwangmiddel tot rechtsherstel en zijn zij billijk, snel en niet onevenredig 
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kostbaar. Beslissingen ingevolge dit artikel zijn schriftelijk of worden schriftelijk 
vastgelegd. Beslissingen van rechterlijke instanties, en waar mogelijk van andere organen, 
zijn voor het publiek toegankelijk." 

Unierecht 

Richtlijn 85/337 

7 	Volgens artikel 1, lid 2, van richtlijn 85/337 gaat het bij een „project" om „de uitvoering 
van bouwwerken of de totstandbrenging van andere installaties of werken" dan wel om 
„andere ingrepen in natuurlijk milieu of landschap, inclusief de ingrepen voor de ontginning 
van bodemschatten". Het begrip „vergunning" wordt omschreven als „[h]et besluit van de 
bevoegde instantie of instanties waardoor de opdrachtgever het recht verkrijgt om het 
project uit te voeren". Voorts worden de begrippen „publiek" en „betrokken publiek" als 
volgt gedefinieerd: 

„Publiek: 

Eén of meer natuurlijke personen of rechtspersonen en, in overeenstemming met de 
nationale wetgeving of praktijk, hun verenigingen, organisaties of groepen; 

Betrokken publiek: 

Het publiek dat gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is 
bij de in artikel 2, lid 2, bedoelde milieubesluitvormingsprocedures; voor de toepassing van 
deze omschrijving worden niet-gouvernementele organisaties die zich voor 
milieubescherming inzetten en voldoen aan de eisen van nationaal recht, geacht 
belanghebbende te zijn." 

8 	Artikel 1, lid 5, van richtlijn 85/337 bepaalt: 

„Deze richtlijn is niet van toepassing op projecten die in detail worden aangenomen via een 
specifieke nationale wet, aangezien de doelstellingen die met de onderhavige richtlijn 
worden nagestreefd, met inbegrip van de verstrekking van gegevens, dan worden bereikt via 
de wetgevingsprocedure." 

9 	Artikel 2, lid 1, van die richtlijn luidt: 

„De lidstaten treffen de nodige maatregelen om te verzekeren dat een vergunning vereist is 
voor projecten die een aanzienlijk milieueffect kunnen hebben, onder meer gezien hun aard, 
omvang of ligging, en een beoordeling van hun effecten moet plaatsvinden alvorens een 
vergunning wordt verleend. [...]" 

10 	In artikel 5, lid 4, van die richtlijn is bepaald: 

„Zo nodig zorgen de lidstaten ervoor dat instanties die over relevante informatie beschikk 
[en] [...] deze informatie ter beschikking stellen van de opdrachtgever." 

11 	Artikel 9, lid 1, van richtlijn 85/337 preciseert: 

„Wanneer een beslissing over het verlenen of weigeren van een vergunning is genomen, 
brengen de bevoegde instanties het betrokken publiek overeenkomstig de toepasselijke 
procedures op de hoogte en stellen zij de volgende informatie ter beschikking van het 
publiek: 
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de inhoud van de beslissing en de eventuele voorwaarden die daaraan zijn verbonden; 

na bestudering van de bezorgdheid en meningen van het betrokken publiek, de 
voornaamste redenen en overwegingen waarop de beslissing is gebaseerd, met 
inbegrip van informatie over de inspraakprocedure; 

indien nodig, een beschrijving van de voornaamste maatregelen om aanzienlijke 
schadelijke effecten te voorkomen, te beperken en zo mogelijk te verhelpen." 

12 	Artikel 10 bis van die richtlijn luidt: 

„De lidstaten zorgen ervoor dat, in overeenstemming met het toepasselijke nationale 
rechtsstelsel, leden van het betrokken publiek die: 

a) een voldoende belang hebben, dan wel 

b) stellen dat inbreuk is gemaakt op een recht, wanneer het bestuursprocesrecht van een 
lidstaat dit als voorwaarde stelt, 

in beroep kunnen gaan bij een rechtbank of een ander bij wet ingesteld onafhankelijk en 
onpartijdig orgaan om de materiële of formele rechtmatigheid van enig besluit, handelen of 
nalaten vallend onder de bepalingen betreffende de inspraak van het publiek van deze 
richtlijn aan te vechten. 

De lidstaten bepalen in welk stadium de besluiten, handelingen of nalatigheden kunnen 
worden aangevochten. 

Wat een voldoende belang dan wel een inbreuk op een recht vormt, wordt bepaald door de 
lidstaten in het licht van de doelstelling om het publiek een ruime toegang tot de rechter te 
verlenen. Te dien einde wordt het belang van een niet-gouvernementele organisatie die 
voldoet aan de vereisten van artikel 1, lid 2, geacht voldoende te zijn in de zin van [sub a] 
van dit artikel. Tevens worden die organisaties geacht rechten te hebben waarop inbreuk kan 
worden gemaakt in de zin van [sub b] van dit artikel. 

De bepalingen van dit artikel sluiten een toetsingsprocedure in eerste instantie bij een 
bestuursrechtelijke instantie niet uit en doen niet af aan de eis dat de bestuursrechtelijke 
toetsingsprocedures doorlopen moeten zijn alvorens beroep bij een rechterlijke instantie kan 
worden ingesteld, wanneer die eis bestaat naar nationaal recht. 

Een dergelijke procedure moet eerlijk, billijk en snel zijn en mag niet buitensporig kostbaar 
zijn. 

Ter verhoging van de effectiviteit van het bepaalde in dit artikel dragen de lidstaten er zorg 
voor dat het publiek praktische informatie wordt verstrekt over toegang tot 
beroepsprocedures bij bestuursrechtelijke en rechterlijke instanties." 

De habitatrichtlijn 

13 	In artikel 6, leden 3 en 4, van de habitatrichtlijn heet het: 

„3. Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer 
van het gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten 
significante gevolgen kan hebben voor zo'n gebied, wordt een passende beoordeling 
gemaakt van de gevolgen voor het gebied, rekening houdend met de 
instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. Gelet op de conclusies van de beoordeling 
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van de gevolgen voor het gebied en onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, geven de 
bevoegde nationale instanties slechts toestemming voor dat plan of project nadat zij de 
zekerheid hebben verkregen dat het de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet 
zal aantasten en nadat zij in voorkomend geval inspraakmogelijkheden hebben geboden. 

4. Indien een plan of project, ondanks negatieve conclusies van de beoordeling van de 
gevolgen voor het gebied, bij ontstentenis van alternatieve oplossingen, om dwingende 
redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische 
aard, toch moet worden gerealiseerd, neemt de lidstaat alle nodige compenserende 
maatregelen om te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft. 
De lidstaat stelt de Commissie op de hoogte van de genomen compenserende maatregelen. 

Wanneer het betrokken gebied een gebied met een prioritair type natuurlijke habitat en/of 
een prioritaire soort is, kunnen alleen argumenten die verband houden met de menselijke 
gezondheid, de openbare veiligheid of met voor het milieu wezenlijke gunstige effecten dan 
wel, na advies van de Commissie, andere dwingende redenen van groot openbaar belang 
worden aangevoerd." 

Nationaal recht 

14 De oorspronkelijke versie van de artikelen 1 tot en met 4 van het decreet van het Waalse 
Parlement van 17 juli 2008 betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen 
van algemeen belang bestaan (Belgisch Staatsblad van 25 juli 2008, blz. 38900), luidt als 
volgt: 

„Artikel 1. De dringende redenen van algemeen belang zijn aangetoond voor de toekenning 
van de stedenbouwkundige vergunningen, de milieuvergunningen en de globale 
vergunningen met betrekking tot volgende handelingen en werken: 

10 volgende handelingen en werken voor de inrichting van de infrastructuren en 
onthaalgebouwen van de gewestelijke luchthavens Luik-Bierset en Charleroi-Brussels 
South: 

a) wat betreft de luchthaven Luik-Bierset: 

de uitbreiding van de vrachtzone Noord voor de vliegtuigparkings en de toekomstige 
vrachthallen; 

de randweg en de zuidelijke taxibaan; 

de vestiging van de vierde tank van het oliepark; 

het TGV-vrachtstation; 

de uitbreiding van de voertuigenparking bezuiden de autosnelweg; 

het toekomstige kantoorgebouw; 

b) wat betreft de luchthaven Charleroi-Brussels South: 

- de verlenging van de baan, met inbegrip van de oprijwegen en de verlenging van de 
noordelijke taxibaan daartussen in; 

- de verkeerstoren en de radar; 

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.j  sf?doclang=NL&text=&pageIn... 22/11/2016 



CURIA - Documents 	 Page 7 of 21 

de uitbreiding van de vliegtuigparking; 

- de aanleg van de ontdooiingsruimtes; 

de wegverbinding R3-luchthaven; 

- de ringweg en de zuidelijke taxibaan; 

- de uitbreiding van het luchthavenstation; 

- de uitbreiding van de voertuigenparking; 

- het spoorwegstation en de spoorwegeninfrastructuren; 

2° 	ter uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 11 oktober 2001 tussen de federale 
overheid, het Vlaamse, het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het 
meerjareninvesteringsplan 2001-2012 van de N.M.B.S., de handelingen en werken op het 
grondgebied van het Waalse Gewest in verband met het GEN; 

3° 	in het kader van de uitvoering van het gewestelijk structuurplan (deel 3, punt 1.4), 
aangenomen door de Waalse Regering op 27 mei 1999, de handelingen en werken in 
verband met de structurerende openbaar-vervoersmodi voor Charleroi, Luik, Namen en 
Bergen; 

4° de ontbrekende schakels in het wegen- en waterwegennet op het grondgebied van het 
Waalse Gewest van het trans-Europese vervoersnet bedoeld in [bleschikking 
nr. 884/2004/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 29 april 2004 tot wijziging 
van [b]eschikking nr. 1692/96/EG betreffende communautaire richtsnoeren voor de 
ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet. 

Art. 2. Wanneer de handelingen en werken, opgesomd in artikel 1, beoogd zijn in artikel 84 
van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie, 
wordt de vergunning verstrekt door de Regering of haar gemachtigde op de wijze en met de 
voorwaarden vastgesteld in artikel 127 van hetzelfde Wetboek, met inbegrip van de wijzen 
en voorwaarden waarvan sprake in § 3 van dat artikel. 

Wanneer de handelingen en werken, opgesomd in artikel 1, een vestiging betreffen in de zin 
van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning, wordt artikel 13, lid 2, 
van dat decreet toegepast. 

In afwijking van leden 1 en 2 wordt de vergunningsaanvraag waarvan het bericht van 
ontvangst of de indiening voorafgaan aan de inwerkingtreding van dit decreet verder 
behandeld volgens de voor die datum vigerende bepalingen. 

Art. 3. Binnen de vijfenveertig dagen na toekenning ervan legt de Regering de 
stedenbouwkundige vergunning, de milieuvergunning of de globale vergunning betreffende 
de handelingen en werken waarvan sprake in artikel 1 voor aan het Waalse Parlement. De 
vergunningen waarvan sprake in artikel 2, lid 3, worden aan het Parlement voorgelegd 
binnen de vijfenveertig dagen na ontvangst ervan door de Regering. 

Het Waals Parlement ratificeert de voorgelegde vergunning binnen de zestig dagen te 
rekenen van de indiening van het vergunningsdossier bij het bureau van het Waalse 
Parlement. Wanneer er geen enkel ratificatiedecreet is goedgekeurd binnen voormelde 
termijn, wordt de vergunning geacht niet verstrekt te zijn. 
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De termijnen waarvan sprake in leden 1 en 2 worden geschorst tussen 16 juli en 15 augustus. 

De door het Waalse Parlement geratificeerde vergunning is uitvoerbaar te rekenen van de 
bekendmaking van het decreet in het Belgisch Staatsblad en de vergunning wordt door de 
Regering verstuurd overeenkomstig de bepalingen van hetzelfde Wetboek of 
overeenkomstig het decreet van 11 maart 1999. 

Art. 4. Wanneer een vergunningsaanvraag een geringe wijziging in een door het Waals 
Parlement geratificeerde vergunning betreft, volgt de aanvraag de regels van het gemene 
recht van hetzelfde Wetboek of van hetzelfde decreet." 

15 De artikelen 5 tot en met 9 van het decreet van het Waals Parlement van 17 juli 2008 luiden 
als volgt: 

„Art. 5 . De vergunning die volgt en waarvoor de dringende redenen van algemeen 
belang aangetoond zijn, wordt geratificeerd: 

- wat betreft de handelingen en werken voor de aanleg van de infrastructuren en 
onthaalgebouwen van de gewestelijke luchthavens, het ministerieel besluit van 
25 augustus 2005 betreffende milieuvergunning verstrekt aan NV SAB voor de 
luchthaven Luik-Bierset. 

Art. 6. De vergunning die volgt en waarvoor de dringende redenen van algemeen belang 
aangetoond zijn, wordt geratificeerd: 

- wat betreft de handelingen en werken voor de aanleg van de infrastructuren en 
onthaalgebouwen van de gewestelijke luchthavens, het ministerieel besluit van 
13 september 2006 tot toekenning van een stedenbouwkundige vergunning verstrekt 
aan ,Société régionale wallonne du Transport' (Gewestelijke Waalse 
Vervoermaatschappij) voor de verlenging van de start- en landingsbaan van de 
luchthaven Luik-Bierset. 

Art. 7. De vergunning die volgt en waarvoor de dringende redenen van algemeen belang 
aangetoond zijn, wordt geratificeerd: 

- wat betreft de handelingen en werken voor de aanleg van de infrastructuren en 
onthaalgebouwen van de gewestelijke luchthavens, het ministerieel besluit van 
16 september 2003 afgeleverd door de gemachtigd ambtenaar van het Directoraat-
generaal Ruimtelijke Ordening, Wonen en Erfgoed van Charleroi aan de NV 
SOWAER strekkende tot de uitvoering van overwelvingswerlczaamheden op de Tintia 
en de wijziging van het bodemreliëf in het noordoostelijk deel van het 
luchthavengebied. 

Art. 8. De vergunning die volgt en waarvoor de dringende redenen van algemeen belang 
aangetoond zijn, wordt geratificeerd: 

- wat betreft de handelingen en werken voor de aanleg van de infrastructuren en 
onthaalgebouwen van de gewestelijke luchthavens, het ministerieel besluit van 25 juli 
2005 betreffende [de] globale [vergunning] verstrekt aan NV SOWAER voor de 
luchthaven Charleroi-Brussels South (luchthavenstation (3 000 000 passagiers/jaar), 
voertuigenparkings (1 600 plaatsen op de begane grond en 1 000 plaatsen op de 
verdiepingen), toegangswegen tot die parkings, banen voor het verkeer van 
vliegtuigen, vliegtuigparkeerplaatsen verbonden aan het luchthavenstation, 
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waterzuiveringsstation, technische gebouwen, oliepark (opslag van 2 430 m3  kerosine 
en 30 m3  brandstof voor wegverkeer) en opening van nieuwe gemeentewegen). 

Art. 9. De vergunning die volgt en waarvoor de dringende redenen van algemeen belang 
aangetoond zijn, wordt geratificeerd: 

- wat betreft de handelingen en werken voor de aanleg van de infrastructuren en 
onthaalgebouwen van de gewestelijke luchthavens, het ministerieel besluit van 27 juli 
2005 betreffende de milieuvergunning verstrekt aan de NV SOWAER voor de 
uitbating van de luchthaven Charleroi-Brussels South." 

16 In de artikelen 14 tot en met 17 van dat decreet heet het: 

Art. 14. De vergunning die volgt en waarvoor de dringende redenen van algemeen belang 
aangetoond zijn, wordt geratificeerd: 

- wat betreft het GEN-net en aanhorigheden, toegangs- en aansluitingswegen in verband 
daarmee, het ministerieel besluit van 9 februari 2006 betreffende de globale 
vergunning verstrekt aan de N.M.B.S. voor de aanleg en de uitbating van het derde en 
het vierde spoor op Infrabelspoorlijn 124 Brussel-Charleroi tussen de gemeenten 
Waterloo, Eigenbrakel en Nijvel. 

Art. 15. De vergunning die volgt en waarvoor de dringende redenen van algemeen belang 
aangetoond zijn, wordt geratificeerd: 

- het ministerieel besluit van 19 juni 2008 betreffende de globale vergunning verstrekt 
aan de intercommunale IBW voor de bouw en de uitbating van het zuiveringsstation 
op de Hain, 92 000 equivalent-inwoners groot, in de gemeente Kasteelbrakel. 

Art. 16. De vergunning die volgt en waarvoor de dringende redenen van algemeen belang 
aangetoond zijn, wordt geratificeerd: 

het ministerieel besluit van 7 juli 2008 betreffende de milieuvergunning verstrekt aan 
NV Codic België met als doel de uitbating van een administratief en 
opleidingscentrum bevattende verscheidene technische installaties op een goed 
gelegen in Terhulpen, Brusselsesteenweg 135. 

Art. 17. De vergunning die volgt en waarvoor de dringende redenen van algemeen belang 
aangetoond zijn, wordt geratificeerd: 

het ministerieel besluit van 4 juni 2008 betreffende de milieuvergunning verstrekt aan 
de NV Codic België met als doel de uitbating van een administratief en 
opleidingscentrum bevattende verscheidene technische installaties op een goed 
gelegen in Terhulpen, Brusselsesteenweg 135." 

17 Uit het aan het Hof overgelegde dossier blijkt in wezen dat de Raad van State bevoegd is 
om te beslissen over beroepen tot vernietiging van bestuurshandelingen en reglementen van 
bestuursinstanties alsmede van bestuurshandelingen van wetgevende vergaderingen of de 
organen daarvan. 

18 In beroepen tegen wetgevingshandelingen kan hij daarentegen geen uitspraak doen. 

19 Bouwvergunningen en vergunningen voor de uitvoering van werken verkrijgen evenwel 
kracht van wet wanneer zij bij decreet van het Waalse Parlement worden geratificeerd. In 
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dat geval is de Raad van State niet langer bevoegd om kennis te nemen van beroepen tot 
vernietiging van die geratificeerde handelingen, die enkel nog kunnen worden aangevochten 
bij het Grondwettelijk Hof, waarvoor echter slechts bepaalde middelen kunnen worden 
aangevoerd. 

Hoofdgedingen en prejudiciële vragen 

20 Bij het Grondwettelijk Hof zijn meerdere beroepen ingesteld tot nietigverklaring van het 
decreet van het Waalse Parlement van 17 juli 2008, waarbij bouwvergunningen voor diverse 
werken betreffende de luchthavens Luik-Bierset en Charleroi-Brussels South en de spoorlijn 
Brussel-Charleroi zijn „geratificeerd", dat wil zeggen dat zij in het licht van „dringende 
redenen van algemeen belang" geldig zijn verklaard. 

21 	Voorts heeft de Raad van State het Grondwettelijk Hof prejudiciële vragen gesteld 
betreffende de rechtmatigheid van voormeld decreet. Voordien had de Raad van State zich 
afgevraagd of dat decreet verenigbaar was met het Unierecht en met het Verdrag van 
Aarhus, en had hij op dit punt het Hof van Justitie om een prejudiciële beslissing verzocht 
die het heeft gegeven in zijn arrest van 18 oktober 2011, Boxus e.a. (C-128/09-C-131/09, 
C-134/09 en C-135/09, Jurispr. blz. 1-9711). 

22 Als gevolg van vorenbedoelde wetgevingshandeling kan tegen die vergunningen niet langer 
worden opgekomen bij de Raad van State, maar enkel nog bij het Grondwettelijk Hof en 
uitsluitend op grond van niet-inachtneming van de normen waarop dit Hof toezicht 
uitoefent. 

23 In elk van die hoofdgedingen wordt de verwijzende rechter dus verzocht zich uit te spreken 
over de vraag of het bestreden decreet de betrokken vergunningen kon onttrekken aan de 
toetsing van de Raad van State om ze aan de toetsing van het Grondwettelijk Hof te 
onderwerpen, terwijl voor dit Hof niet even ruime beroepsmogelijkheden openstaan als voor 
de Raad van State. Zodoende zou de wetgever de Belgische Grondwet, gelezen in 
samenhang met artikel 9, leden 2 tot en met 4, van het Verdrag van Aarhus en met 
artikel 10 bis van richtlijn 85/337, hebben geschonden. 

24 Derhalve heeft het Grondwettelijk Hof de behandeling van die zaken geschorst en het Hof 
van Justitie de volgende prejudiciële vragen gesteld: 

„ij 	Dienen de artikelen 2, [lid] 2, en 9, lid 4, van het Verdrag van Aarhus [...] te worden 
geïnterpreteerd overeenkomstig de preciseringen aangebracht in de Toepassingsgids 
met betrekking tot dat Verdrag? 

2) a) Dient artikel 2, [lid] 2, van het Verdrag van Aarhus zo te worden geïnterpreteerd 
dat het van de toepassingssfeer van het genoemde Verdrag wetgevende akten 
uitsluit zoals de stedenbouwkundige vergunningen of milieuvergunningen 
verleend overeenkomstig de artikelen 1 tot 4 van het decreet van het [Waalse 
Parlement] van 17 juli 2008 [...]? 

b) Dient artikel 2, [lid] 2, van het Verdrag van Aarhus zo te worden geïnterpreteerd 
dat het van de toepassingssfeer van het genoemde Verdrag wetgevende akten 
uitsluit zoals de bekrachtigingen van stedenbouwkundige vergunningen of 
milieuvergunningen vervat in de artikelen 5 tot 9 en 14 tot 17 van hetzelfde 
decreet? 
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c) Dient artikel 1, lid 5, van [richtlijn 85/337] zo te worden geïnterpreteerd dat het 
van de toepassingssfeer van de genoemde richtlijn wetgevende akten uitsluit 
zoals de stedenbouwkundige vergunningen of milieuvergunningen verleend 
overeenkomstig de procedure ingevoerd in de artikelen 1 tot 4 van hetzelfde 
decreet? 

d) Dient artikel 1, lid 5, van [richtlijn 85/337] zo te worden geïnterpreteerd dat het 
van de toepassingssfeer van de genoemde richtlijn wetgevende akten uitsluit 
zoals de bekrachtigingen van stedenbouwkundige vergunningen of 
milieuvergunningen vervat in de artikelen 5 tot 9 en 14 tot 17 van hetzelfde 
decreet? 

3) a) Dienen de artikelen 3, lid 9, en 9, leden 2, 3 en 4, van het Verdrag van Aarhus en 
artikel 10 bis van [richtlijn 85/337] zo te worden geïnterpreteerd dat ze zich 
verzetten tegen een procedure, zoals die welke is ingevoerd in de artikelen 1 tot 
4 van hetzelfde decreet, krachtens welke de decreetgever stedenbouwkundige 
vergunningen en milieuvergunningen uitreikt die door een administratieve 
overheid zijn voorbereid en die enkel het voorwerp kunnen uitmaken van de in 
[de verwijzingsbeslissing] bedoelde beroepen voor het Grondwettelijk Hof en de 
rechtscolleges van de rechterlijke orde? 

b) Dienen de artikelen 3, lid 9, en 9, leden 2, 3 en 4, van het Verdrag van Aarhus en 
artikel 10 bis van [richtlijn 85/337] zo te worden geïnterpreteerd dat ze zich 
verzetten tegen de aanneming van wetgevende akten zoals de retroactieve 
bekrachtigingen vervat in de artikelen 5 tot 9 en 14 tot 17 van hetzelfde decreet, 
die enkel het voorwerp kunnen uitmaken van de in [de verwijzingsbeslissing] 
bedoelde beroepen voor het Grondwettelijk Hof en de rechtscolleges van de 
rechterlijke orde? 

4) a) Dienen artikel 6, lid 9, van het Verdrag van Aarhus en artikel 9, lid 1, van 
[richtlijn 85/337] zo te worden geïnterpreteerd dat ze zich verzetten tegen een 
procedure, zoals die welke is ingevoerd in de artikelen 1 tot 4 van hetzelfde 
decreet, krachtens welke een decreet dat stedenbouwkundige vergunningen of 
milieuvergunningen verleent, niet zelf alle elementen dient te bevatten aan de 
hand waarvan kan worden gecontroleerd of die vergunningen gebaseerd zijn op 
een adequaat voorafgaand onderzoek, uitgevoerd overeenkomstig de vereisten 
van het Verdrag van Aarhus en [richtlijn 85/337]? 

b) 	Dienen artikel 6, lid 9, van het Verdrag van Aarhus en artikel 9, lid 1, van [richtlijn 
85/337] zo te worden geïnterpreteerd dat ze zich verzetten tegen de aanneming 
van wetgevende akten zoals de bekrachtigingen vervat in de artikelen 5 tot 9 en 
14 tot 17 van hetzelfde decreet, die zelf niet alle elementen bevatten aan de hand 
waarvan kan worden gecontroleerd of die vergunningen gebaseerd zijn op een 
adequaat voorafgaand onderzoek, uitgevoerd overeenkomstig de vereisten van 
het Verdrag van Aarhus en [richtlijn 85/337]? 

5) Dient artikel 6, lid 3, van de [habitatrichtlijn] zo te worden geïnterpreteerd dat het een 
wetgevende overheid in staat stelt projecten te vergunnen zoals diegene die worden 
bedoeld in de artikelen 16 en 17 van hetzelfde decreet, terwijl de daaromtrent 
uitgevoerde effectenstudie door de Raad van State, uitspraak doende volgens de 
procedure van uiterst dringende noodzakelijkheid, onvolledig werd geacht en in strijd 
is met een advies van de overheid van het Waalse Gewest die belast is met het 
ecologisch beheer van het natuurlijk milieu? 
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6) Dient, in geval van ontkennend antwoord op de vorige vraag, artikel 6, lid 4, van de 
[habitatrichtlijn] zo te worden geïnterpreteerd dat de verwezenlijking van een 
infrastructuur bestemd om er het administratief centrum van een private vennootschap 
te vestigen en er een groot aantal werknemers tewerk te stellen, kan worden 
beoordeeld als een dwingende reden van groot openbaar belang?" 

Beantwoording van de prejudiciële vragen 

Eerste vraag 

25 Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of de artikelen 2, lid 2, en 
9, lid 4, van het Verdrag van Aarhus dienen te worden uitgelegd overeenkomstig de 
preciseringen in de Toepassingsgids met betrekking tot dit verdrag. 

26 Uit de bewoordingen van de Toepassingsgids, en met name uit de daarin onder de titel 
„Aanwijzingen voor het gebruik van de Toepassingsgids" gegeven toelichtingen, blijkt dat 
met dit document, dat is opgesteld door internationale deskundigen, slechts een analyse van 
het Verdrag van Aarhus wordt gemaakt om de lezer in staat te stellen „zich een idee te 
vormen van de inhoud van het verdrag en van de betekenis ervan in de praktijk". 

27 Ofschoon de Toepassingsgids met betrekking tot het Verdrag van Aarhus dus kan worden 
beschouwd als een schriftelijke toelichting die in voorkomend geval in aanmerking kan 
worden genomen als een van de relevante elementen bij de uitlegging van dat verdrag, zijn 
de daarin opgenomen analyses niet verbindend en hebben zij niet de normatieve werking 
van de bepalingen van het Verdrag van Aarhus. 

28 Mitsdien dient de eerste vraag aldus te worden beantwoord dat bij de uitlegging van de 
artikelen 2, lid 2, en 9, lid 4, van het Verdrag van Aarhus weliswaar rekening mag worden 
gehouden met de Toepassingsgids met betrekking tot dit verdrag, maar dat deze niet 
verbindend is en niet de normatieve werking van de bepalingen van dit verdrag heeft. 

Tweede vraag 

29 Met zijn tweede vraag, waarvan de verschillende onderverdelingen tezamen moeten worden 
onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 2, lid 2, van het 
Verdrag van Aarhus en artikel 1, lid 5, van richtlijn 85/337 aldus moeten worden uitgelegd 
dat van de respectieve werkingssferen van dit Verdrag en van deze richtlijn is uitgesloten 
een handeling, zoals het decreet van het Waalse Parlement van 17 juli 2008, waarbij reeds 
door de bestuursinstantie verleende stedenbouwkundige vergunningen, milieuvergunningen 
of vergunningen voor de uitvoering van werken met betrekking waartoe het heet dat 
„dringende redenen van algemeen belang zijn aangetoond", worden „geratificeerd" en dus 
kracht van wet verkrijgen. 

30 	Artikel 1, lid 5, van richtlijn 85/337 houdt in dat deze richtlijn, wanneer de doelstellingen 
ervan, met inbegrip van de verstrekking van gegevens, via een wetgevingsprocedure worden 
bereikt, niet van toepassing is op het betrokken project (zie arrest van 19 september 2000, 
Linster, C-287/98, Jurispr. blz. 1-6917, punt 51, en arrest Boxus e.a., reeds aangehaald, 
punt 36). 

31 	Deze bepaling stelt de uitsluiting van een project van de werkingssfeer van richtlijn 85/337 
afhankelijk van twee voorwaarden. De eerste voorwaarde is, dat het project in detail wordt 
aangenomen via een specifieke wet. De tweede voorwaarde is, dat de doelstellingen van 
deze richtlijn, daaronder begrepen die van de verstrekking van gegevens, via de 
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wetgevingsprocedure worden bereikt (zie arrest van 16 september 1999, WWF e.a., 
C-435/97, Jurispr. blz. 1-5613, punt 57, en arrest Boxus e.a., punt 37). 

32 	De eerste voorwaarde impliceert om te beginnen dat het project via een specifieke 
wetgevingshandeling wordt vastgesteld. Dienaangaande zij erop gewezen dat de begrippen 
„project" en „vergunning" in artikel 1, lid 2, van richtlijn 85/337 worden omschreven. 
Bijgevolg valt een wetgevingshandeling houdende vaststelling van een project slechts 
binnen de werkingssfeer van artikel 1, lid 5, van deze richtlijn, wanneer zij specifiek is en 
dezelfde kenmerken als een dergelijke vergunning heeft. De wetgevingshandeling moet met 
name de opdrachtgever het recht geven om het project uit te voeren (zie reeds aangehaalde 
arresten WWF e.a., punt 58, en Boxus e.a., punt 38). 

33 Verder moet het project tot in detail — dat wil zeggen voldoende nauwkeurig en 
definitief— worden vastgesteld, zodat de wetgevingshandeling tot vaststelling ervan, net als 
een vergunning, alle door de wetgever in aanmerking genomen onderdelen moet omvatten 
die relevant zijn voor de beoordeling van de milieueffecten (zie arresten WWF e.a., punt 59, 
en Boxus e.a., punt 39). Uit de wetgevingshandeling moet dus blijken dat de doelstellingen 
van richtlijn 85/337 in het geval van het betrokken project zijn bereikt (zie reeds 
aangehaalde arresten Linster, punt 56, en Boxus e.a., punt 39). 

34 Uit het voorgaande volgt dat een wetgevingshandeling niet kan worden geacht een project 
in detail te hebben aangenomen in de zin van artikel 1, lid 5, van richtlijn 85/337, wanneer 
zij niet ziet op alle onderdelen van het project die nodig zijn om de milieueffecten te 
beoordelen, of de vaststelling van andere handelingen vergt om de opdrachtgever het recht 
te geven het project te verwezenlijken (zie arresten WWF e.a., punt 62; Linster, punt 57, en 
Boxus e.a., punt 40). 

35 	Aangaande de tweede voorwaarde blijkt uit artikel 2, lid 1, van richtlijn 85/337 dat de 
belangrijkste doelstelling van richtlijn 85/337 is, dat de projecten die een aanzienlijk 
milieueffect kunnen hebben, met name gezien hun aard, omvang of ligging, vóór de 
verlening van de vergunning worden onderworpen aan een beoordeling van die effecten (zie 
arresten Linster, punt 52, en Boxus e.a., punt 41). 

36 De vijfde overweging van de considerans van richtlijn 85/337 preciseert voorts dat de 
beoordeling dient plaats te vinden aan de hand van passende informatie die door de 
opdrachtgever wordt verstrekt en eventueel wordt aangevuld door de autoriteiten en het 
publiek voor wie het project gevolgen kan hebben (zie arresten WWF e.a., punt 61; Linster, 
punt 53, en Boxus e.a., punt 42). 

37 Bijgevolg dient de wetgever, wanneer het project wordt aangenomen, over voldoende 
informatie te beschikken. Ingevolge artikel 5, lid 3, van richtlijn 85/337 en bijlage IV daarbij 
moet de door de opdrachtgever te verstrekken informatie ten minste een beschrijving van het 
project bevatten, met informatie omtrent vestigingsplaats, aard en omvang van het project, 
een beschrijving van de beoogde maatregelen om aanzienlijke nadelige effecten te 
vermijden, te beperken en zo mogelijk te verhelpen, en de nodige gegevens om de 
vermoedelijke significante milieueffecten van het project te kunnen bepalen en beoordelen 
(zie arresten Linster, punt 55, en Boxus e.a., punt 43). 

38 Gelet op de kenmerken van procedures ter goedkeuring van een ontwerp in meerdere fasen, 
verzet richtlijn 85/337 zich niet ertegen dat één enkel project wordt goedgekeurd bij twee 
handelingen van nationaal recht, die samen als een vergunning in de zin van artikel 1, lid 2, 
ervan worden beschouwd (zie in die zin arrest van 4 mei 2006, Commissie/Verenigd 
Koninkrijk, C-508/03, Jurispr. blz. 1-3969, punt 102). Bijgevolg kan de wetgever bij de 
vaststelling van de definitieve handeling tot goedkeuring van een project steunen op 
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informatie die in het kader van een voorafgaande administratieve procedure is verzameld 
(zie arrest Boxus e.a., punt 44). 

39 Het bestaan van een dergelijke administratieve procedure kan evenwel niet ertoe leiden dat 
een project kan worden geacht overeenkomstig artikel 1, lid 5, van richtlijn 85/337 in detail 
bij een specifieke wet te zijn aangenomen, wanneer die wet niet de twee in punt 31 van het 
onderhavige arrest genoemde voorwaarden vervult. Zoals het Hof heeft geoordeeld in 
punt 45 van het reeds aangehaalde arrest Boxus e.a. kan een wetgevingshandeling die een 
reeds bestaande bestuurshandeling zuiver en eenvoudig „ratificeert", en daarbij louter gewag 
maakt van dringende redenen van algemeen belang zonder dat eerst een 
wetgevingsprocedure ten gronde is gevoerd om aan die voorwaarden te voldoen, derhalve 
niet als een specifieke wet in de zin van deze bepaling worden aangemerkt, zodat zij niet 
volstaat om een project van de werkingssfeer van richtlijn 85/337 uit te sluiten. 

40 In het bijzonder kan een wetgevingshandeling die is aangenomen zonder dat de leden van 
het wetgevingsorgaan over de in punt 37 van het onderhavige arrest vermelde informatie 
beschikten, niet binnen de werkingssfeer van artikel 1, lid 5, van richtlijn 85/337 vallen (zie 
arrest Boxus e.a., punt 46). 

41 	Het staat aan de nationale rechter, uit te maken of deze voorwaarden zijn vervuld. Daarbij 
moet hij rekening houden zowel met de inhoud van de wetgevingshandeling als met de 
volledige wetgevingsprocedure die tot de vaststelling ervan heeft geleid, in het bijzonder 
met de voorbereidende handelingen en de parlementaire debatten (zie arrest Boxus e.a., 
punt 47). 

42 	Deze in het arrest Boxus e.a. ontwikkelde oplossing, die artikel 1, lid 5, van richtlijn 85/337 
betreft, kan ook worden toegepast op artikel 2, lid 2, van het Verdrag van Aarhus. Enerzijds 
heeft artikel 2, lid 2, van dat verdrag immers in wezen dezelfde inhoud als artikel 1, lid 5, 
van deze richtlijn. Anderzijds kan geen enkele grond die zou kunnen worden ontleend aan 
het voorwerp of de draagwijdte van het Verdrag van Aarhus eraan in de weg staan dat het 
Hof met het oog op de uitlegging van de bepalingen van dat verdrag, de uitlegging toepast 
die het heeft gegeven aan de vergelijkbare bepalingen van richtlijn 85/337. 

43 Derhalve dient op de tweede vraag te worden geantwoord dat artikel 2, lid 2, van het 
Verdrag van Aarhus en artikel 1, lid 5, van richtlijn 85/337 aldus moeten worden uitgelegd 
dat van de respectieve werkingssferen van deze teksten enkel projecten zijn uitgesloten die 
in detail worden aangenomen via een specifieke wet, zodat de met deze teksten nagestreefde 
doelen via de wetgevingsprocedure zijn bereikt. Het staat aan de nationale rechter om, 
rekening houdend zowel met de inhoud van de vastgestelde wet als met de volledige 
wetgevingsprocedure die tot de vaststelling ervan heeft geleid, in het bijzonder met de 
voorbereidende handelingen en de parlementaire debatten, na te gaan of aan deze twee 
voorwaarden is voldaan. In dit verband kan een wet die een reeds bestaande 
bestuurshandeling zuiver en eenvoudig „ratificeert", en daarbij louter gewag maakt van 
dringende redenen van algemeen belang zonder dat eerst een wetgevingsprocedure ten 
gronde is gevoerd om aan die voorwaarden te voldoen, niet als een specifieke wet in de zin 
van deze bepaling worden aangemerkt, zodat een dergelijke wet niet volstaat om een project 
van de respectieve werkingssferen van dat verdrag en van die richtlijn uit te sluiten. 

Derde vraag 

44 Met zijn derde vraag, waarvan de verschillende onderverdelingen tezamen moeten worden 
onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 9, leden 2 tot en 
met 4, van het Verdrag van Aarhus en artikel 10 bis van richtlijn 85/337 aldus moeten 
worden uitgelegd dat zij zich ertegen verzetten dat het recht om een binnen hun 
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werkingssfeer vallend project te verwezenlijken, wordt verleend bij een 
wetgevingshandeling die naar nationaal recht niet vatbaar is voor beroep bij een rechterlijke 
instantie of een ander bij wet ingesteld onafhankelijk en onpartijdig orgaan om de materiële 
en formele rechtmatigheid van die handeling aan te vechten. 

45 Uit artikel 2, lid 2, van het Verdrag van Aarhus, gelezen in samenhang met de artikelen 6 en 
9 ervan, alsmede uit artikel 1, lid 5, van richtlijn 85/337 blijkt dat noch dit verdrag noch 
deze richtlijn van toepassing is op projecten die worden aangenomen bij een 
wetgevingshandeling die voldoet aan de in punt 31 van dit arrest genoemde voorwaarden 
(zie arrest Boxus e.a., reeds aangehaald, punt 50). 

46 Met betrekking tot andere projecten, dat wil zeggen projecten die worden aangenomen bij 
een andere dan een wetgevingshandeling of bij een wetgevingshandeling die deze 
voorwaarden niet vervult, volgt reeds uit de bewoordingen van artikel 9, lid 2, van het 
Verdrag van Aarhus en artikel 10 bis van richtlijn 85/337 dat de lidstaten dienen te voorzien 
in een beroepsmogelijkheid bij een rechterlijke instantie of een ander bij wet ingesteld 
onafhankelijk en onpartijdig orgaan om de materiële of formele rechtmatigheid aan te 
vechten van enig besluit, handelen of nalaten dat binnen de werkingssfeer van artikel 6 van 
het Verdrag van Aarhus of van richtlijn 85/337 valt (zie arrest Boxus e.a., punt 51). 

47 Op grond van hun procedurele autonomie en mits zij het gelijkwaardigheids— en het 
effectiviteitsbeginsel eerbiedigen, beschikken de lidstaten bij de uitvoering van artikel 9, 
lid 2, van het Verdrag van Aarhus en artikel 10 bis van richtlijn 85/337 over speelruimte. 
Met name is het hun zaak te bepalen welke rechterlijke instantie of welk bij wet ingesteld 
onafhankelijk en onpartijdig orgaan bevoegd is om kennis te nemen van de in die bepalingen 
bedoelde beroepen en volgens welke procedureregels uitspraak wordt gedaan, voor zover de 
voormelde bepalingen in acht zijn genomen (zie arrest Boxus e.a., punt 52). 

48 Artikel 9 van het Verdrag van Aarhus en artikel 10 bis van richtlijn 85/337 zouden evenwel 
ieder nuttig effect verliezen wanneer het enkele feit dat een project wordt vastgesteld bij een 
wetgevingshandeling die niet aan de in punt 31 van dit arrest genoemde voorwaarden 
voldoet, meebrengt dat tegen deze handeling geen enkele beroepsmogelijkheid in de zin van 
die bepalingen openstaat om de materiële of formele rechtmatigheid ervan aan te vechten 
(zie arrest Boxus e.a., punt 53). 

49 De vereisten van artikel 9 van het Verdrag van Aarhus en artikel 10 bis van richtlijn 85/337 
houden dienaangaande in dat een rechterlijke instantie of een bij wet ingesteld onafhankelijk 
en onpartijdig orgaan, wanneer een binnen de werkingssfeer van artikel 6 van dit verdrag of 
van deze richtlijn vallend project bij een wetgevingshandeling wordt aangenomen, 
overeenkomstig de nationale procedureregels moet kunnen toetsen of deze 
wetgevingshandeling voldoet aan de in punt 31 van het onderhavige arrest genoemde 
voorwaarden van artikel 1, lid 5, van deze richtlijn (zie arrest Boxus e.a., punt 54). 

50 Ingeval tegen een dergelijke handeling geen beroep van de hiervoor aangegeven aard en 
strekking mogelijk is, dient elke op grond van haar bevoegdheid aangezochte nationale 
rechterlijke instantie de in het vorige punt beschreven toetsing te verrichten en in 
voorkomend geval daar als gevolg aan te verbinden dat die wetgevingshandeling buiten 
toepassing wordt gelaten (zie arrest Boxus e.a., punt 55). 

51 	In het onderhavige geval moet het decreet van het Waalse Parlement van 17 juli 2008, 
wanneer de verwijzende rechter vaststelt dat het niet voldoet aan de in punt 31 van het 
onderhavige arrest genoemde voorwaarden van artikel 1, lid 5, van richtlijn 85/337, en blijkt 
dat volgens de toepasselijke nationale rechtsregels geen rechterlijke instantie of bij wet 
ingesteld onafhankelijk en onpartijdig orgaan bevoegd is om de materiële of formele 
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geldigheid ervan te toetsen, onverenigbaar worden verklaard met de vereisten van artikel 9 
van het Verdrag van Aarhus en artikel 10 bis van richtlijn 85/337. De verwijzende rechter 
dient dit decreet dan buiten toepassing te laten (zie arrest Boxus e.a., punt 56). 

52 Derhalve moet op de derde vraag worden geantwoord dat artikel 9, leden 2 tot en met 4, van 
het Verdrag van Aarhus en artikel 10 bis van richtlijn 85/337 aldus moeten worden uitgelegd 
dat: 

wanneer een binnen de werkingssfeer van deze bepalingen vallend project bij wet 
wordt vastgesteld, de vraag of deze wet aan de voorwaarden van artikel 1, lid 5, van 
deze richtlijn voldoet, overeenkomstig de nationale procedureregels moet kunnen 
worden voorgelegd aan een rechterlijke instantie of een bij wet ingesteld onafhankelijk 
en onpartijdig orgaan; 

wanneer tegen een dergelijke wet geen beroep van de hiervoor aangegeven aard en 
strekking mogelijk is, elke op grond van haar bevoegdheid aangezochte nationale 
rechterlijke instantie de in het vorige streepje beschreven toetsing dient te verrichten 
en in voorkomend geval daar als gevolg aan dient te verbinden dat die wet buiten 
toepassing wordt gelaten. 

Vierde vraag 

53 Met zijn vierde vraag, waarvan de verschillende onderverdelingen tezamen moeten worden 
onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 6, lid 9, van het 
Verdrag van Aarhus en artikel 9, lid 1, van richtlijn 85/337 aldus moeten worden uitgelegd 
dat zij zich verzetten tegen de aanneming van wetgevingshandelingen die zelf niet alle 
overwegingen bevatten die ten grondslag lagen aan de vaststelling ervan en het mogelijk 
maken te controleren of zij zijn vastgesteld na een adequaat voorafgaand onderzoek, 
uitgevoerd overeenkomstig de vereisten van dat verdrag en die richtlijn. 

54 Eerder is geoordeeld dat artikel 4 van richtlijn 85/337 aldus moet worden uitgelegd, dat het 
niet vereist dat het besluit om een project als bedoeld in bijlage II bij deze richtlijn niet aan 
een beoordeling te onderwerpen, zelf de redenen bevat op grond waarvan de bevoegde 
autoriteit heeft beslist dat een beoordeling niet noodzakelijk was, maar dat ingeval een 
belanghebbende erom verzoekt, het bevoegde bestuursorgaan wel verplicht is, hem de 
redenen mee te delen op grond waarvan dat besluit is genomen of hem de relevante 
informatie en documenten te doen toekomen in antwoord op het ingediende verzoek (zie 
arrest van 30 april 2009, Mellor, C-75/08, Jurispr. blz. 1-3799, punt 61). 

55 	Die uitlegging kan ook worden toegepast op artikel 9, lid 1, van richtlijn 85/337. 

56 	Bijgevolg bepaalt artikel 9, lid 1, van richtlijn 85/337 weliswaar dat het publiek volgens de 
gepaste procedures in kennis wordt gesteld van het besluit van de bevoegde autoriteit en van 
de overwegingen waarop dit besluit is gebaseerd, maar daaruit volgt niet dat het besluit zelf 
de redenen moet bevatten op grond waarvan de bevoegde autoriteit heeft besloten dat het 
besluit noodzakelijk was (zie naar analogie arrest Mellor, reeds aangehaald, punt 56). 

57 Wel volgt daaruit dat derden, evenals overigens de belanghebbende bestuursorganen, zich 
ervan moeten kunnen vergewissen dat de bevoegde autoriteit overeenkomstig de in de 
nationale wetgeving vervatte regels kennis had van het feit dat een adequaat voorafgaand 
onderzoek had plaatsgevonden overeenkomstig de vereisten van richtlijn 85/337 (zie arrest 
Mellor, punt 57). 
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58 Bovendien moeten de belanghebbende particulieren, evenals overigens de andere betrokken 
nationale autoriteiten, de naleving van deze op de bevoegde autoriteit rustende 
verificatieverplichting kunnen doen verzekeren, zonodig via de rechter (zie arrest Mellor, 
punt 58). 

59 Voor een doeltreffende rechterlijke controle, die zich moet kunnen uitstrekken tot de 
wettigheid van de motivering van de bestreden beslissing, is in het algemeen noodzakelijk 
dat de rechter bij wie de zaak aanhangig is gemaakt, van de bevoegde instantie de 
overlegging van die motivering kan verlangen. Wanneer echter meer in het bijzonder de 
doeltreffende bescherming moet worden gewaarborgd van een door het Unierecht toegekend 
recht, moeten de belanghebbenden dit recht bovendien onder zo goed mogelijke 
omstandigheden kunnen verdedigen en de mogelijkheid hebben om met volledige kennis 
van zaken te beslissen, of zij er baat bij hebben om zich tot de rechter te wenden. Bijgevolg 
is de bevoegde nationale instantie in een dergelijk geval gehouden, hen in kennis te stellen 
van de aan haar besluit ten grondslag liggende beweegredenen, hetzij in het besluit zelf, 
hetzij in een latere, op hun verzoek verstrekte mededeling (zie arrest van 15 oktober 1987, 
Heylens e.a., 222/86, Jurispr. blz. 4097, punt 15, en arrest Mellor, reeds aangehaald, 
punt 59). 

60 Deze latere mededeling kan niet alleen geschieden in de vorm van een uitdrukkelijke 
vermelding van de redenen, maar ook in de terbeschikkingstelling, in antwoord op het 
ingediende verzoek, van relevante informatie en documenten (zie arrest Mellor, punt 60). 

61 	Dat de motivering niet noodzakelijkerwijs hoeft te zijn vervat in het besluit zelf, neemt niet 
weg dat de bevoegde instantie krachtens de toepasselijke nationale wetgeving of uit zichzelf 
in dit besluit de redenen kan aangeven waarop het is gebaseerd (zie arrest Mellor, punt 63). 

62 In dat geval moet dit besluit de belanghebbenden in staat stellen te beoordelen of het 
opportuun is om daartegen beroep in te stellen, met inachtneming eventueel van de gegevens 
die hun later ter kennis zouden kunnen worden gebracht (zie arrest Mellor, punt 64). 

63 Deze oplossing kan ook worden toegepast op artikel 6, lid 9, van het Verdrag van Aarhus. 
Enerzijds heeft die bepaling immers in wezen dezelfde inhoud als artikel 9, lid 1, van 
richtlijn 85/337. Anderzijds kan geen enkele grond die zou kunnen worden ontleend aan het 
voorwerp of de draagwijdte van het Verdrag van Aarhus eraan in de weg staan dat het Hof 
met het oog op de uitlegging van de bepalingen van dat verdrag, de uitlegging toepast die zij 
heeft gegeven aan de vergelijkbare bepalingen van richtlijn 85/337. 

64 Mitsdien dient op de vierde vraag te worden beantwoord dat artikel 6, lid 9, van het Verdrag 
van Aarhus en artikel 9, lid 1, van richtlijn 85/337 aldus moeten worden uitgelegd dat zij 
niet vereisen dat het besluit zelf de redenen bevat op grond waarvan de bevoegde autoriteit 
heeft beslist dat het besluit noodzakelijk was. Ingeval een belanghebbende erom verzoekt, is 
de bevoegde instantie echter verplicht hem de redenen mee te delen op grond waarvan dat 
besluit is genomen of hem de relevante informatie en documenten te doen toekomen in 
antwoord op het ingediende verzoek. 

Vijfde vraag 

65 Met zijn vijfde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 6, lid 3, 
van de habitatrichtlijn aldus moet worden uitgelegd dat het een wetgevende overheid in staat 
stelt toestemming te geven voor een plan of een project zonder de zekerheid te hebben 
verkregen dat het de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet zal aantasten. 
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66 	Artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn voorziet in een beoordelingsprocedure die is bedoeld 
om door middel van een voorafgaande controle te garanderen dat voor een plan of project 
dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het betrokken gebied, maar 
dat voor het gebied significante gevolgen kan hebben, alleen toestemming wordt verleend 
voorzover het de natuurlijke kenmerken van het gebied niet aantast (zie arrest van 
7 september 2004, Waddenvereniging en Vogelbeschermingsvereniging, C-127/02, Jurispr. 
blz. 1-7405, punt 34). 

67 Voor het plan of project kan slechts toestemming worden verleend indien de bevoegde 
instanties de zekerheid hebben verkregen dat het geen schadelijke gevolgen heeft voor de 
natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied. Dit is het geval wanneer er 
wetenschappelijk gezien redelijkerwijs geen twijfel bestaat dat er geen dergelijke gevolgen 
zijn (zie arrest van 26 oktober 2006, Commissie/Portugal, C-239/04, Jurispr. blz. 1-10183, 
punt 20). Het is bovendien bij de verlening van toestemming voor de realisering van het 
project dat er wetenschappelijk gezien redelijkerwijs geen twijfel meer mag bestaan dat er 
geen schadelijke gevolgen zijn voor de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied (zie 
arrest Commissie/Portugal, reeds aangehaald, punt 24). 

68 Voorts zijn de lidstaten met betrekking tot de gebieden die kunnen worden aangewezen als 
gebieden van communautair belang, in het bijzonder met betrekking tot de gebieden met 
prioritaire typen natuurlijke habitats, op grond van de habitatrichtlijn verplicht om 
beschermingsmaatregelen vast te stellen die het ecologisch belang kunnen waarborgen dat 
deze gebieden op nationaal niveau toekomt ter verwezenlijking van de door die richtlijn 
beoogde instandhouding (zie arresten van 13 januari 2005, Dragaggi e.a., C-117/03, Jurispr. 
blz. 1-167, punt 30, en 10 juni 2010, Commissie/Italië, C-491/08, punt 30). 

69 Die verplichtingen rusten op grond van de habitatrichtlijn op de lidstaten ongeacht de aard 
van de nationale instantie die bevoegd is voor het verlenen van toestemming voor het 
betrokken plan of project. Artikel 6, lid 3, van deze richtlijn, dat verwijst naar de „bevoegde 
nationale instanties", voorziet niet in een bijzondere regel voor plannen of projecten die 
worden goedgekeurd door een wetgevende instantie. Een dergelijke hoedanigheid is dan ook 
niet van invloed op de omvang of de reikwijdte van de krachtens artikel 6, lid 3, van de 
habitatrichtlijn op de lidstaten rustende verplichtingen. 

70 Bijgevolg moet op de vijfde vraag worden geantwoord dat artikel 6, lid 3, van de 
habitatrichtlijn aldus moet worden uitgelegd dat deze bepaling een nationale instantie, ook 
wanneer het daarbij om een wetgevende instantie gaat, niet in staat stelt toestemming te 
geven voor een plan of een project zonder de zekerheid te hebben verkregen dat het de 
natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet zal aantasten. 

Zesde vraag 

71 	Met zijn zesde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 6, lid 4, 
van de habitatrichtlijn aldus moet worden uitgelegd dat de verwezenlijking van een 
infrastructuur bestemd om er het administratief centrum van een private vennootschap te 
vestigen, kan worden beschouwd als een dwingende reden van groot openbaar belang, in 
voorkomend geval van sociale of economische aard, in de zin van deze bepaling, die de 
verwezenlijking van een plan of project dat de natuurlijke kenmerken van het betrokken 
gebied zal aantasten, kan rechtvaardigen. 

72 	Artikel 6, lid 4, van de habitatrichtlijn bepaalt dat indien een plan of project, ondanks 
negatieve conclusies van de beoordeling overeenkomstig artikel 6, lid 3, eerste zin, van deze 
richtlijn, bij ontstentenis van alternatieve oplossingen, om dwingende redenen van groot 
openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, toch moet 
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worden gerealiseerd, de lidstaat alle nodige compenserende maatregelen neemt om te 
waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft (zie arrest van 
20 september 2007, Commissie/Italië, C-304/05, Jurispr. blz. 1-7495, punt 81). 

73 	Artikel 6, lid 4, van die richtlijn moet strikt worden uitgelegd, aangezien het gaat om een 
uitzondering op het in de tweede zin van lid 3 van dit artikel neergelegde 
toestemmingscriterium (zie arrest van 20 september 2007, Commissie/Italië, reeds 
aangehaald, punt 82). 

74 Bovendien kan die bepaling slechts toepassing vinden nadat de gevolgen van een plan of 
project zijn beoordeeld overeenkomstig artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn. De kennis 
van die aantasting van de instandhoudingsdoelstellingen voor het betrokken gebied is voor 
de toepassing van artikel 6, lid 4, noodzakelijk, aangezien anders geen voorwaarde voor de 
toepassing van deze uitzonderingsregel kan worden getoetst. Het onderzoek van eventuele 
dwingende redenen van groot openbaar belang en dat van het bestaan van minder 
schadelijke alternatieven vereisen immers dat deze belangen worden afgewogen tegen de 
aantasting van het gebied door het onderzochte plan of project. Bovendien moeten, om de 
aard van eventuele compenserende maatregelen te bepalen, de aantastingen van dat gebied 
nauwkeurig worden geïdentificeerd (zie arrest van 20 september 2007, Commissie/Italië, 
reeds aangehaald, punt 83). 

75 	Het in artikel 6, lid 4, van de habitatrichtlijn bedoelde belang dat de verwezenlijking van 
een plan of een project kan rechtvaardigen moet zowel „openbaar" als „groot" zijn, wat 
impliceert dat het zo groot is dat het kan worden afgewogen tegen de door deze richtlijn 
nagestreefde doelstelling van instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en 
fauna. 

76 Werken met het oog op de vestiging of de uitbreiding van een onderneming vervullen die 
voorwaarden in beginsel slechts in uitzonderlijke omstandigheden. 

77 Het valt niet uit te sluiten dat daarvan sprake is wanneer een project weliswaar particulier 
van aard is, maar zowel door zijn aard zelf als door het economische en sociale kader ervan, 
werkelijk van groot openbaar belang is, én wordt aangetoond dat er geen alternatieve 
oplossingen zijn. 

78 Gelet op die criteria kan er bij de loutere verwezenlijking van een infrastructuur bestemd 
om er een administratief centrum te vestigen in beginsel geen sprake zijn van een dwingende 
reden van groot openbaar belang in de zin van artikel 6, lid 4, van de habitatrichtlijn. 

79 Bijgevolg moet op de zesde vraag worden geantwoord dat artikel 6, lid 4, van de 
habitatrichtlijn aldus moet worden uitgelegd dat de verwezenlijking van een infrastructuur 
bestemd om er een administratief centrum te vestigen in beginsel niet kan worden 
beschouwd als een dwingende reden van groot openbaar belang, in voorkomend geval van 
sociale of economische aard, in de zin van deze bepaling, die de verwezenlijking van een 
plan of project dat de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied zal aantasten, kan 
rechtvaardigen. 

Kosten 

80 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen 
incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te 
beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte 
kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. 
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Het Hof (Vierde kamer) verklaart voor recht: 

1) Bij de uitlegging van de artikelen 2, lid 2, en 9, lid 4, van het Verdrag betreffende 
toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter 
inzake milieuaangelegenheden, dat op 25 juni 1998 is ondertekend en namens de 
Europese Gemeenschap is goedgekeurd bij besluit 2005/370/EG van de Raad van 
17 februari 2005, mag rekening worden gehouden met de Toepassingsgids met 
betrekking tot dit verdrag, die evenwel niet verbindend is en niet de normatieve 
werking heeft van de bepalingen van dit verdrag. 

2) Artikel 2, lid 2, van het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij 
besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden en 
artikel 1, lid 5, van richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 
betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere 
projecten, zoals gewijzigd bij richtlijn 2003/35/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 26 mei 2003, moeten aldus worden uitgelegd dat van de 
respectieve werkingssferen van deze teksten enkel projecten zijn uitgesloten die 
in detail worden aangenomen via een specifieke wet, zodat de met deze teksten 
nagestreefde doelen via de wetgevingsprocedure zijn bereikt. Het staat aan de 
nationale rechter om, rekening houdend zowel met de inhoud van de vastgestelde 
wet als met de volledige wetgevingsprocedure die tot de vaststelling ervan heeft 
geleid, in het bijzonder met de voorbereidende handelingen en de parlementaire 
debatten, na te gaan of aan deze twee voorwaarden is voldaan. In dit verband kan 
een wet die een reeds bestaande bestuurshandeling zuiver en eenvoudig 
„ratificeert", en daarbij louter gewag maakt van dringende redenen van 
algemeen belang zonder dat eerst een wetgevingsprocedure ten gronde is gevoerd 
om aan die voorwaarden te voldoen, niet als een specifieke wet in de zin van deze 
bepaling worden aangemerkt, zodat een dergelijke wet niet volstaat om een 
project van de respectieve werkingssferen van dat verdrag en van die richtlijn, 
zoals gewijzigd, uit te sluiten. 

3) De artikelen 3, lid 9, en 9, leden 2 tot en met 4, van het Verdrag betreffende 
toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter 
inzake milieuaangelegenheden en artikel 10 bis van richtlijn 85/337, zoals 
gewijzigd bij richtlijn 2003/35, moeten aldus worden uitgelegd dat: 

- wanneer een binnen de werkingssfeer van deze bepalingen vallend project 
bij wet wordt vastgesteld, de vraag of deze wet aan de voorwaarden van 
artikel 1, lid 5, van deze richtlijn, zoals gewijzigd, voldoet, overeenkomstig 
de nationale procedureregels moet kunnen worden voorgelegd aan een 
rechterlijke instantie of een bij wet ingesteld onafhankelijk en onpartijdig 
orgaan; 

- wanneer tegen een dergelijke wet geen beroep van de hiervoor aangegeven 
aard en strekking mogelijk is, elke op grond van haar bevoegdheid 
aangezochte nationale rechterlijke instantie de in het vorige streepje 
beschreven toetsing dient te verrichten en in voorkomend geval daar als 
gevolg aan dient te verbinden dat die wet buiten toepassing wordt gelaten. 

4) Artikel 6, lid 9, van het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij 
besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden en 
artikel 9, lid 1, van richtlijn 85/337, zoals gewijzigd bij richtlijn 2003/35, moeten 
aldus worden uitgelegd dat zij niet vereisen dat het besluit zelf de redenen bevat 
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op grond waarvan de bevoegde autoriteit heeft beslist dat het besluit 
noodzakelijk was. Ingeval een belanghebbende erom verzoekt, is de bevoegde 
instantie echter verplicht, hem de redenen mee te delen op grond waarvan dat 
besluit is genomen of hem de relevante informatie en documenten te doen 
toekomen in antwoord op het ingediende verzoek. 

5) Artikel 6, lid 3, van richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna moet aldus 
worden uitgelegd dat deze bepaling een nationale instantie, ook wanneer het 
daarbij om een wetgevende instantie gaat, niet in staat stelt toestemming te geven 
voor een plan of een project zonder de zekerheid te hebben verkregen dat het de 
natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet zal aantasten. 

6) Artikel 6, lid 4, van richtlijn 92/43 moet aldus worden uitgelegd dat de 
verwezenlijking van een infrastructuur bestemd om er een administratief 
centrum te vestigen in beginsel niet kan worden beschouwd als een dwingende 
reden van groot openbaar belang, in voorkomend geval van sociale of 
economische aard, in de zin van deze bepaling, die de verwezenlijking van een 
plan of project dat de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied zal 
aantasten, kan rechtvaardigen. 

ondertekeningen 

* Procestaal: Frans. 
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Project  

The term 'project' refers to works and physical intervetions in Article 1(2) of Directive 85/337. 

(C-2/07 Abraham and Others, C-275/09, Brussels Hoofdstedelijk Gewest and Others, paragraph 20) 

The renewal of an existing permit (to operate an airport) cannot, in the absence of any works or 
interventions involving alterations to the physical aspect of the site, be classified as a 'project' within 
the mening of the second indent of Article 1(2) of Directive 85/337. 

(C-275/09, Brussels Hoofdstedelijk Gewest and Others, paragraph 24; C-121/11, Pro-Braine and Others, 
paragraph 31) 

In its case-law, the Court has given a broad interpretation of the concept of `construction', accepting 
that works for the refurbishment of an existing road may be equivalent, due to their size and the 
marmer in which they are carried out, to the construction of a new road (Case C-142/07 Ecologistas en 
Acción-CODA [2008] ECR 1-6097, paragraph 36). Similarly, the Court has interpreted point 13 of 
Annex II, read in conjunction with point 7 of Annex I, to Directive 85/337 as also encompassing 
works to alter the infrastructure of an existing airport, without extension of the runway, where they 
may be regarded, in particular because of their nature, extent and characteristics, as an alteration of the 
airport itself (Abraham and Others, paragraph 40). 

However, it is clear from reading those judgments that each of the cases which gave rise to them 
involved physical works, which is not the case in the main proceedings according to the information 
provided by the Raad van State. 

As the Advocate General points out at point 28 of his Opinion, while it is established case-law that the 
scope of Directive 85/337 is wide and its purpose very broad (see, inter alia, Abraham and Others, 
paragraph 32, and Ecologistas en Acción-CODA, paragraph 28), a purposive interpretation of the 
directive cannot, in any event, disregard the clearly expressed intention of the legislature of the 
European Union. 

It follows that, in any event, the renewal of an existing consent to operate an airport cannot, in the 
absence of any works or interventions involving alterations to the physical aspect of the site, be 
classified as a ‘construction' within the meaning of point 7(a) of Annex I to Directive 85/377. 

(C-275/09, Brussels Hoofdstedelijk Gewest and Others, paragraphs 27-30) 

The definitive decision relating to the carrying on of operations at an existing landfill site, taken 
on the basis of a conditioning plan, pursuant to Article 14(b) of Council Directive 1999/31/EC of 
26 April 1999 on the landfill of waste, does not constitute a 'consent' within the meaning of Article 
1(2) of Council Directive 85/337/EEC of 27 June 1985 on the assessment of the effects of certain 
public and private projects on the environment, as amended by Directive 2003/35/EC of the European 
Parliament and of the Council of 26 May 2003, unless that decision authorises a change to or 
extension of that installation or site, through works or interventions involving alterations to its 
physical aspect, which may have significant adverse effects on the environment within the meaning of 
point 13 of Annex II to Directive 85/337, and thus constitute a 'project' within the meaning of Article 
1(2) of that Directive. 

(C-121/11, Pro-Braine and Others, paragraph 38) 

Demolition works and project definition  

As regards the question whether demolition works come within the scope of Directive 85/337, as the 
Commission maintains in its pleadings, or whether, as Ireland contends, they are excluded, it is 
appropriate to note, at the outset, that the definition of the word 'project' in Article 1(2) of that 
directive cannot lead to the conclusion that demolition works could not satisfy the criteria of that 
definition. Such works can, indeed, be described as `other interventions in the natural 
surroundings and landscape'. 

15 
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Wolters Kluwer Jura 

Verdrag van 25 juni 1998 betreffende toegang tot 
informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang 
tot de rechter inzake milieuaangelegenheden 

(B.S., 24 april 2003 (derde uitg.)) 

Herinnerend aan beginsel 1 van de Verklaring van Stockholm inzake het menselijk leefmilieu, 
Tevens herinnerend aan beginsel 10 van de Verklaring van Rio inzake milieu en ontwikkeling, 
Voorts herinnerend aan de resoluties van de Algemene Vergadering 37/7 van 28 oktober 1982 inzake het 
Wereldnatuurhandvest en 45/94 van 14 december 1990 inzake de noodzaak een gezond milieu te waarborgen voor 
het welzijn van individuen, 
Herinnerend aan het Europees Handvest inzake milieu en gezondheid aangenomen op de Eerste Europese 
Conferentie inzake milieu en gezondheid van de Wereldgezondheidsorganisatie in Frankfurt-am-Main, Duitsland, op 
8 december 1989, 
Bevestigend de noodzaak de toestand van het milieu te beschermen, in stand te houden en te verbeteren en een 
duurzame en milieuhygiënisch verantwoorde ontwikkeling te waarborgen, 
Erkennend dat adequate bescherming van het milieu van wezenlijk belang is voor het welzijn van de mens en het 
genot van de fundamentele mensenrechten, waaronder het recht op leven zelf, 
Tevens erkennend dat eenieder het recht heeft te leven in een milieu dat passend is voor zijn of haar gezondheid 
en welzijn en de plicht heeft, zowel individueel als tezamen met anderen, het milieu te beschermen en te 
verbeteren in het belang van de huidige en toekomstige generaties, 
Overwegend dat, om dit recht te kunnen doen gelden en deze plicht te kunnen vervullen, burgers toegang tot 
informatie, recht op inspraak in de besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden moeten 
hebben, en in dit verband erkennend dat burgers bijstand nodig kunnen hebben om hun rechten uit te oefenen, 
Erkennend dat, op milieugebied, een verbeterde toegang tot informatie alsmede inspraak in besluitvorming de 
kwaliteit en de uitvoering van besluiten verbeteren, bijdragen tot de bewustheid bij het publiek van 
milieuvraagstukken, het publiek de gelegenheid bieden om zijn bezorgdheid te uiten en bestuursorganen in staat 
stellen naar behoren rekening te houden met deze bezorgdheid, 
Aldus beogend de verantwoording en transparantie van de besluitvorming te bevorderen en de publieke steun voor 
besluiten over het milieu te versterken, 
Erkennend dat transparantie in alle geledingen van de overheid gewenst is, en wetgevende lichamen uitnodigend 
de beginselen van dit Verdrag in hun handelingen ten uitvoer te brengen, 
Tevens erkennend dat het publiek bekend dient te zijn met de procedures voor inspraak in besluitvorming op 
milieugebied, er vrije toegang toe dient te hebben en dient te weten hoe deze te gebruiken, 
Voorts het belang erkennend van de onderscheiden rollen die individuele burgers, niet-gouvernementele 
organisaties en de particuliere sector kunnen spelen in het beschermen van het milieu, 
Geleid door de wens milieueducatie te stimuleren ter bevordering van het begrip van het milieu en duurzame 
ontwikkeling en bij het publiek een wijdverbreide bewustheid van, en inspraak aan te moedigen in, besluiten die 
invloed hebben op het milieu en die duurzame ontwikkeling beïnvloeden, 
Gelet op, in dit verband, het belang van gebruiksmaking van de media en van elektronische of andere, toekomstige 
vormen van communicatie, 
Het belang erkennend van geheel in besluitvorming van de overheid geïntegreerde milieuoverwegingen en derhalve 
van de noodzaak voor bestuursorganen te beschikken over nauwkeurige, uitvoerige en actuele milieu-informatie, 
Erkennend dat bestuursorganen milieu-informatie bezitten in het openbaar belang, 
Geleid door de wens het publiek, met inbegrip van organisaties, toegang te geven tot doelmatige mechanismen 
van rechtspraak, opdat zijn rechtmatige belangen worden beschermd en het recht wordt toegepast, 
Gelet op het belang dat adequate productinformatie wordt verstrekt aan consumenten, om hen in staat te stellen 
weloverwogen milieukeuzes te maken, 
Erkennend de bezorgdheid van het publiek over de doelbewuste introductie in het milieu van genetisch 
gemodificeerde organismen en de noodzaak van grotere transparantie en meer inspraak in de besluitvorming op dit 
gebied, 
Overtuigd dat de uitvoering van dit Verdrag zal bijdragen tot het versterken van de democratie in de regio van de 
Economische Commissie voor Europa (ECE) van de Verenigde Naties, 
Zich bewust van de rol die de ECE in dit opzicht heeft gespeeld en herinnerend aan, onder meer, de richtsnoeren 
van de ECE inzake de toegang tot de milieu-informatie en inspraak in milieubesluitvorming, bekrachtigend in de 
Ministeriële Verklaring aangenomen op de Derde Ministeriële Conferentie "Milieu voor Europa" in Sofia, Bulgarije, 
op 25 oktober 1995, 
Indachtig de relevante bepalingen van het Verdrag inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband, 
tot stand gekomen te Espoo, Finland, op 25 februari 1991, en het Verdrag inzake de grensoverschrijdende 
gevolgen van industriële ongevallen en het Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van 
grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren, beide tot stand gekomen te Helsinki op 17 maart 1992, 
en andere regionale verdragen, 
Zich ervan bewust dat het aannemen van dit Verdrag een bijdrage zal vormen aan het verder versterken van het 
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proces "Milieu voor Europa" en aan de resultaten van de Vierde Ministeriële Conferentie in Aarhus, Denemarken, in 
juni 1998, 

(...) 

Goedgekeurd bij enig art. Decr. W. Gew. R. 13 juni 2002 (B.S., 3 juli 2002 (tweede uitg.)), bij art. 2 Ord. Br. H. R.. 
7 november 2002 (B.S., 22 november 2002 (tweede uitg.)), bij art. 2 Decr. Vl. Pari. 6 december 2002 (B.S., 
7 januari 2003), bij art. 2 W. 17 december 2002 (B.S., 24 april 2003 (derde uitg.)) en bij art. 1 B. Raad E.G. 
nr. 2005/370/EG, 17 februari 2005 (P.B., L. 124, 17 mei 2005). 

Trefwoorden: 

Toegang publiek tot milieu-informatie (internationale reglementering) 
Milieurecht (internationale reglementering) 

Art. 1 Doel 

Om bij te dragen aan de bescherming van het recht van elke persoon van de huidige en 
toekomstige generaties om te leven in een milieu dat passend is voor zijn of haar 
gezondheid en welzijn, waarborgt elke Partij de rechten op toegang tot informatie, inspraak 
in de besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden in 
overeenstemming met de bepalingen van dit Verdrag. 

Art. 2 Begripsomschrijvingen 

Voor de toepassing van dit Verdrag, 

1. Wordt onder "Partij" verstaan, tenzij uit de tekst anders blijkt, een Verdragsluitende 
Partij bij dit Verdrag; 

2. Wordt onder "overheidsinstantie" verstaan: 

a) overheid op nationaal, regionaal of ander niveau; 
b) natuurlijke of rechtspersonen die openbare bestuursfuncties naar nationaal recht 

vervullen, met inbegrip van specifieke taken, activiteiten of diensten met betrekking 
tot het milieu; 

c) alle andere natuurlijke of rechtspersonen die openbare verantwoordelijkheden of 
functies hebben, of openbare diensten verlenen, met betrekking tot het milieu, onder 
toezicht van een orgaan of persoon vallend onder de bovenstaande onderdelen a) of 
b); 

d) de instellingen van elke regionale organisatie voor economische integratie bedoeld in 
artikel 17 die Partij is bij dit Verdrag. 

Deze begripsomschrijving omvat geen organen of instellingen die optreden in een 
rechterlijke of wetgevende hoedanigheid; 

3. Wordt onder "milieu-informatie" verstaan alle informatie in geschreven, visuele, 
auditieve, elektronische of enige andere materiële vorm over: 

a) de toestand van elementen van het milieu, zoals lucht en atmosfeer, water, bodem, 
land, landschappen en natuurgebieden, biologische diversiteit en componenten 
daarvan, met inbegrip van genetisch gemodificeerde organismen, en de interactie 
tussen deze elementen; 

b) factoren, zoals stoffen, energie, geluid en straling, en activiteiten of maatregelen, 
met inbegrip van bestuurlijke maatregelen, milieuakkoorden, beleid, wetgeving, 
plannen en programma's die de elementen van het milieu aantasten of waarschijnlijk 
aantasten binnen het toepassingsgebied van het voorgaande onderdeel a), en 
kosten-baten- en andere economische analyses en veronderstellingen gebruikt in 
milieubesluitvorming; 

c) de toestand van de menselijke gezondheid en veiligheid, de menselijke 
levensomstandigheden, cultureel waardevolle gebieden en bouwwerken, voorzover 
deze worden of kunnen worden aangetast door de toestand van de elementen van 
het milieu of, via deze elementen, door de factoren, activiteiten of maatregelen 
bedoeld in het voorgaande onderdeel b); 

4. Wordt onder "het publiek" verstaan één of meer natuurlijke of rechtspersonen en, in 
overeenstemming met nationale wetgeving of praktijk, hun verenigingen, organisaties of 
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groepen; 
5. Wordt onder "het betrokken publiek" verstaan het publiek dat gevolgen ondervindt, of 

waarschijnlijk ondervindt van, of belanghebbende is bij, milieubesluitvorming; voor de 
toepassing van deze omschrijving worden niet-gouvernementele organisaties die zich 
inzetten voor milieubescherming en voldoen aan de eisen van nationaal recht geacht 
belanghebbende te zijn. 

Art. 3 Algemene bepalingen 

1. Elke Partij neemt de noodzakelijke wet- en regelgevende en andere maatregelen, met 
inbegrip van maatregelen om verenigbaarheid te bewerkstelligen tussen de bepalingen ter 
uitvoering van de bepalingen in dit Verdrag betreffende informatie, inspraak en toegang tot 
de rechter, alsmede passende handhavingsmaatregelen, voor het instellen en 
instandhouden van een duidelijk, transparant en samenhangend kader voor het uitvoeren 
van de bepalingen van dit Verdrag. 
2. Elke Partij streeft ernaar te waarborgen dat overheidsfunctionarissen en 
overheidsinstanties het publiek bijstaan en begeleiden bij het verkrijgen van toegang tot 
informatie, het vergemakkelijken van inspraak in besluitvorming en het verkrijgen van 
toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden. 
3. Elke Partij bevordert milieueducatie en milieubewustzijn onder het publiek, in het 
bijzonder omtrent het verkrijgen van toegang tot informatie, omtrent inspraak in 
besluitvorming en omtrent het verkrijgen van toegang tot de rechter in 
milieuaangelegenheden. 
4. Elke Partij voorziet in passende erkenning van en steun aan verenigingen, organisaties of 
groepen die milieubescherming bevorderen en waarborgt dat haar nationale rechtstelsel 
strookt met deze verplichting. 
5. De bepalingen van dit Verdrag laten onverlet het recht van een Partij maatregelen te 
handhaven of in te stellen die voorzien in een ruimere toegang tot informatie, uitgebreidere 
inspraak in besluitvorming en ruimere toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden 
dan vereist door dit Verdrag. 
6. Dit Verdrag verplicht niet tot het afwijken van bestaande rechten op toegang tot 
informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter inzake 
milieuaangelegeheden. 
7. Elke Partij bevordert de toepassing van de beginselen van dit Verdrag bij internationale 
besluitvormingsprocessen aangaande het milieu en binnen het kader van internationale 
organisaties in aangelegenheden verband houdend met het milieu. 
8. Elke Partij waarborgt dat personen die hun rechten uitoefenen overeenkomstig de 
bepalingen van dit Verdrag niet worden gestraft, vervolgd of op enige wijze gehinderd 
wegens hun betrokkenheid. Deze bepaling laat onverlet de bevoegdheden van de nationale 
rechter om in een rechtsgeding redelijk kosten toe te wijzen. 
9. Binnen het toepassingsgebied van de relevante bepalingen van dit Verdrag heeft het 
publiek toegang tot informatie, heeft het de mogelijkheid van inspraak in besluitvorming en 
heeft het toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden zonder discriminatie op 
grond 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. 

Art. 4 Toegang tot milieu-informatie 

1. Elke partij waarborgt dat, met inachtneming van de volgende leden van dit artikel, 
overheidsinstanties, in antwoord op een verzoek om milieu-informatie, deze informatie 
beschikbaar stellen aan het publiek, binnen het kader van de nationale wetgeving, 
waaronder, desgevraagd en behoudens het navolgende onderdeel b), afschriften van de 
feitelijke documentatie die deze informatie bevat of omvat: 

a) zonder dat een bepaald belang behoeft te worden gesteld; 
b) in de verzochte vorm, tenzij: 

i) het voor de overheidsinstantie redelijk is dit in een andere vorm beschikbaar te 
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stellen, in welk geval het beschikbaar stellen in die vorm met redenen wordt 
omkleed; of 

ii) de informatie al voor het publiek beschikbaar is in een andere vorm. 

2. De milieu-informatie bedoeld in het bovenstaande eerste lid wordt zo spoedig mogelijk 
beschikbaar gesteld en uiterlijk binnen een maand nadat het verzoek is ingediend, tenzij de 
omvang en de ingewikkeldheid van de informatie een verlenging van deze termijn 
rechtvaardigen tot ten hoogste twee maanden na het verzoek. De verzoeker wordt ingelicht 
over elke verlenging en over de redenen die deze rechtvaardigen. 
3. Een verzoek om milieu-informatie kan worden geweigerd indien: 

a) de overheidsinstantie waaraan het verzoek is gericht de verzochte milieu-informatie niet 
bezit; 

b) het verzoek kennelijk onredelijk is of op een te algemene wijze is geformuleerd; of 
c) het verzoek nog onvoltooid materiaal of interne mededelingen van overheidsinstanties 

betreft, wanneer in een dergelijke uitzondering is voorzien in het nationale recht of 
bestendig gebruik, met inachtneming van het openbare belang dat met bekendmaking 
wordt gediend. 

4. Een verzoek om milieu-informatie kan worden geweigerd indien de bekendmaking een 
nadelige invloed zou hebben op: 

a) de vertrouwelijkheid van het handelen van overheidsinstanties, wanneer in dergelijke 
vertrouwelijkheid is voorzien naar nationaal recht; 

b) internationale betrekkingen, nationale defensie of openbare veiligheid; 
c) de rechtspleging, de mogelijkheid van een persoon een eerlijk proces te verkrijgen of de 

bevoegdheid van een overheidsinstantie om een onderzoek te verrichten van 
strafrechtelijke of tuchtrechtelijke aard; 

d) de vertrouwelijkheid van commerciële en industriële informatie bij wet beschermd wordt 
om een legitiem economische belang te beschermen. Binnen dit kader wordt informatie 
over emissies bekendgemaakt die van belang is voor de bescherming van het milieu; 

e) intellectuele eigendomsrechten; 
f) de vertrouwelijkheid van de persoonsgebonden en/of dossiers met betrekking tot een 

natuurlijk persoon wanneer die persoon niet heeft ingestemd met bekendmaking van de 
informatie aan het publiek, wanneer in deze vertrouwelijkheid is voorzien naar nationaal 
recht; 

g) de belangen van een derde die de verzochte informatie heeft verstrekt zonder dat deze 
derde wettelijk verplicht is of wettelijk verplicht kan worden dat te doen, en wanneer die 
derde niet instemt met het vrijgeven van het materiaal, of 

h) het milieu waarop de informatie betrekking heeft, zoals de voortplantingsgebieden van 
zeldzame soorten. 

De bovengenoemde gronden voor weigering worden restrictief uitgelegd, met inachtneming 
van het met bekendmaking gediende openbare belang en in aanmerking nemend of de 
verzochte informatie betrekking heeft op emissies in het milieu. 
5. Indien een overheidsinstantie de verzochte milieu-informatie niet bezit, licht deze 
overheidsinstantie de verzoeker zo spoedig mogelijk in over de overheidsinstantie waarbij 
naar zijn mening de verzochte informatie kan worden aangevraagd, of het zendt het 
verzoek door aan die overheidsinstantie en licht de verzoeker hierover in. 
6. Elke Partij waarborgt dat, indien informatie die ingevolge het voorgaande derde lid, 
onderdeel c), en vierde lid is uitgezonderd van bekendmaking kan worden afgescheiden 
zonder afbreuk te doen aan de vertrouwelijkheid van de uitgezonderde informatie, 
overheidsinstanties de overige milieu-informatie waarom is gezocht beschikbaar stellen. 
7. Een weigering van een verzoek geschiedt schriftelijk indien het verzoek schriftelijk is 
gedaan of de verzoeker daarom verzoekt. Een weigering wordt met redenen omkleed en 
verschaft informatie over toegang tot de herzieningsprocedure waarin is voorzien in 
overeenstemming met artikel 9. De weigering geschiedt zo spoedig mogelijk en uiterlijk 
binnen een maand, tenzij de ingewikkeldheid van de informatie een verlenging van deze 
termijn rechtvaardigt tot ten hoogste twee maanden na het verzoek. De verzoeker wordt 
ingelicht over elke verlenging en over de redenen die deze rechtvaardigen. 
8. Elke Partij kan haar overheidsinstanties toestaan kosten te heffen voor het verstrekken 
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van informatie, maar deze vergoeding gaat een redelijk gedrag niet te boven. 
Overheidsinstanties die voornemens zijn dergelijke kosten te heffen voor het verstrekken 
van informatie stellen aan verzoekers een overzicht beschikbaar van de vergoedingen die 
kunnen worden geheven, met vermelding van de omstandigheden waarin deze kunnen 
worden geheven of vrijstelling kan worden verleend en wanneer het verstrekken van 
informatie afhankelijk is van vooruitbetaling van dergelijke kosten. 

Art. 5 Verzamelen en verspreiden van milieu-informatie 

1. Elke Partij waarborgt dat: 

a) overheidsinstanties milieu-informatie bezitten en actualiseren die van belang is voor hun 
functies; 

b) er verplichte mechanismen worden ingesteld voor een adequate informatiestroom naar 
de overheidsinstanties over voorgestelde en bestaande activiteiten die het milieu 
aanmerkelijk kunnen beïnvloeden; 

c) in het geval van een onmiddellijke bedreiging van de menselijke gezondheid of het 
milieu, hetzij veroorzaakt door menselijke activiteiten of ten gevolge van natuurlijke 
oorzaken, alle informatie die het publiek in staat kan stellen maatregelen te nemen om 
uit de bedreiging voortvloeiende schade te voorkomen of te beperken en die in bezit is 
van een overheidsinstantie onmiddellijk en terstond wordt verspreid onder leden van het 
publiek die getroffen kunnen worden. 

2. Elke Partij waarborgt dat, binnen het kader van haar nationale wetgeving, de wijze 
waarop overheidsinstanties milieu-informatie beschikbaar stellen aan het publiek 
transparant is en dat milieu-informatie op doeltreffende wijze toegankelijk is, onder meer 
door: 

a) het verstrekken van voldoende informatie aan het publiek over de aard en de strekking 
van de milieu-informatie die in het bezit is van de betrokken overheidsinstanties, de 
fundamentele voorwaarden waarop deze informatie beschikbaar wordt gesteld en 
toegankelijk is, en via welke procedure deze kan worden verkregen; 

b) het instellen en instandhouden van praktische voorzieningen zoals: 

i) voor het publiek toegankelijke lijsten, registers of bestanden; 
ii) de eis dat overheidsfunctionarissen het publiek bijstaan bij het verkrijgen van 

toegang tot informatie ingevolge dit Verdrag; en 
iii) het aanwijzen van contactpunten; en 

c) het kosteloos verschaffen van toegang tot de milieu-informatie die zich bevindt in lijsten, 
registers of bestanden als bedoeld in het voorgaande onderdeel b), i). 

3. Elke Partij waarborgt dat milieu-informatie in toenemende mate beschikbaar wordt in 
elektronische gegevensbestanden via openbare telecommunicatienetwerken die gemakkelijk 
toegankelijk zijn voor het publiek. In deze vorm toegankelijke informatie zou dienen te 
omvatten: 

a) rapporten over de toestand van het milieu, bedoeld in het navolgende vierde lid; 
b) wetteksten over of verband houdende met het milieu; 
c) indien van toepassing beleid, plannen en programma's over of verband houdend met het 

milieu, en milieuakkoorden; en 
d) andere informatie, voorzover de beschikbaarheid van deze informatie in deze vorm de 

toepassing van nationale wetgeving ter uitvoering van dit Verdrag zou kunnen 
vergemakkelijken, mits zulke informatie reeds beschikbaar is in elektronische vorm. 

4. Elke Partij publiceert en verspreidt, met regelmatige tussenpozen van ten hoogste drie of 
vier jaar een nationaal rapport over de toestand van het milieu, met inbegrip van informatie 
over de kwaliteit van het milieu en informatie over op het milieu uitgeoefende druk. 
5. Elke Partij neemt maatregelen binnen het kader van haar wetgeving voor de verspreiding 
van, onder meer: 

a) wetgeving en beleidsdocumenten zoals documenten over strategieën, beleid, 
programma's en actieplannen betreffende het milieu, en voortgangrapporten over hun 
uitvoering, voorbereid op verschillende overheidsniveaus; 
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b) internationale verdragen en overeenkomsten over milieuonderwerpen; en 
c) indien van toepassing, andere belangrijke internationale documenten over 

milieuonderwerpen. 

6. Elke Partij moedigt exploitanten wier activiteiten een aanmerkelijke invloed op het milieu 
hebben aan het publiek regelmatig te informeren over de gevolgen van hun activiteiten en 
producten voor het milieu, indien van toepassing, binnen het kader van vrijwillige 
milieukeur- of milieuauditsystemen of met andere middelen. 
7. Elke Partij: 

a) publiceert de feiten en feitenanalyses die zij relevant en belangrijk acht voor het 
opstellen van essentiële milieubeleidsvoorstellen; 

b) publiceert, of maakt op andere wijze beschikbaar toelichtend materiaal toegankelijk over 
haar contacten met het publiek over aangelegenheden die behoren tot het 
toepassingsgebied van dit Verdrag; en 

c) verstrekt in gepaste vorm informatie over het verrichten van openbare functies of het 
verlenen van openbare diensten betreffende het milieu door de overheid op alle niveaus. 

8. Elke Partij ontwikkelt mechanismen om te waarborgen dat toereikende productinformatie 
beschikbaar wordt gemaakt voor het publiek op een wijze die consumenten in staat stelt 
weloverwogen milieukeuzen te maken. 
9. Elke Partij neemt geleidelijk stappen om, indien van toepassing rekening houdend met 
internationale processen, een coherent, landelijk systeem voor inventarisatie of registratie 
van verontreinigingsgegevens in te stellen in een gestructureerd, geautomatiseerd en voor 
het publiek toegankelijk gegevensbestand, samengesteld op grond van gestandaardiseerde 
rapportages. Dit systeem kan betrekking hebben op de introductie, het uitstoten en 
overbrengen van een bepaalde reeks stoffen en producten, met inbegrip van water, energie 
en hulpbronnenverbruik, afkomstig van een bepaalde reeks activiteiten, in de verschillende 
milieucompartimenten en naar ter plaatse of elders gelegen verwerkings- en stortplaatsen. 
10. Niets in dit artikel doet afbreuk aan het recht van Partijen te weigeren bepaalde milieu-
informatie bekend te maken in overstemming met artikel 4, derde en vierde lid. 

Art. 6 Inspraak in besluiten over specifieke activiteiten 

1. Elke Partij: 

a) past de bepalingen van dit artikel toe ten aanzien van besluiten over het al dan niet 
toestaan van voorgestelde activiteiten vermeld in bijlage I; 

b) past, in overeenstemming met haar nationale wetgeving, de bepalingen van dit artikel 
ook toe op besluiten over niet in bijlage I vermelde voorgestelde activiteiten die een 
aanzienlijk effect op het milieu kunnen hebben. Hiertoe bepalen de Partijen of een 
dergelijke voorgestelde activiteit onder deze bepalingen valt, en 

c) kan, indien haar nationale wetgeving hierin voorziet, per geval besluiten de bepalingen 
van dit artikel niet toe te passen op voorgestelde activiteiten voor nationale 
defensiedoeleinden, indien die Partij meent dat een dergelijke toepassing op deze 
doeleinden van nadelige invloed zal zijn. 

2. Het betrokken publiek wordt, bij openbare bekendmaking of, indien van toepassing, 
individueel, vroegtijdig in een milieubesluitvormingsprocedure, en op adequate, tijdige en 
doeltreffende wijze, geïnformeerd over onder meer: 

a) de voorgestelde activiteit en de aanvraag waarover een besluit zal worden genomen; 
b) de aard van mogelijke besluiten of het ontwerp-besluit; 
c) de voor de besluitvorming verantwoordelijke overheidsinstantie; 
d) de beoogde procedure, met inbegrip van, in de gevallen waarin deze informatie kan 

worden verstrekt: 

i) de aanvraag van de procedure; 
ii) de mogelijkheden voor inspraak van het publiek; 
iii) de tijd en plaats van een beoogde openbare hoorzitting; 
iv) een aanduidding van de overheidsinstantie waarvan relevante informatie kan 

worden verkregen en waarbij de relevante informatie voor het publiek ter inzage is 
gelegd; 
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v) een aanduiding van de betreffende overheidsinstantie of enig ander officieel lichaam 
waarbij opmerkingen of vragen kunnen worden ingediend en van het tijdschema voor 
het doorgeven van opmerkingen of vragen; en 

vi) een aanduiding van welke voor de voorgestelde activiteit relevante milieu-informatie 
beschikbaar is; en 

e) het feit dat de activiteit voorwerp is van een nationale of grensoverschrijdende 
milieueffectrapportage. 

3. De inspraakprocedures omvatten redelijke termijnen voor de verschillende fasen, die 
voldoende tijd laten voor het informeren van het publiek in overeenstemming met het 
voorgaande tweede lid en voor het publiek om zich gedurende de milieubesluitvorming 
doeltreffend voor te bereiden en deel te nemen. 
4. Elke Partij voorziet in vroegtijdige inspraak, wanneer alle opties open zijn en 
doeltreffende inspraak kan plaatsvinden. 
5. Elke Partij zou, indien van toepassing, potentiële aanvragers aan dienen te moedigen het 
betrokken publiek te identificeren, discussies aan te gaan en informatie te verstrekken 
betreffende de doelstellingen van hun aanvraag alvorens een vergunning aan te vragen. 
6. Elke Partij stelt aan de bevoegde overheidsinstanties de eis dat zij het betrokken publiek 
voor inzage toegang verschaffen, op verzoek wanneer het nationale recht dit vereist, 
kosteloos en zodra deze beschikbaar wordt, tot alle informatie die relevant is voor de in dit 
artikel bedoelde besluitvorming die beschikbaar is ten tijde van de inspraakprocedure, 
onverminderd het recht van Partijen te weigeren bepaalde informatie bekend te maken in 
overstemming met het derde en vierde lid van artikel 4. De relevante informatie omvat ten 
minste, en onverminderd de bepalingen van artikel 4: 

a) een beschrijving van het terrein en de fysieke en technische kenmerken van de 
voorgestelde activiteit, met inbegrip van een prognose van de verwachte residuen en 
emissies; 

b) een beschrijving van de belangrijkste effecten van de voorgestelde activiteit op het 
milieu; 

c) een beschrijving van de beoogde maatregelen om de effecten, met inbegrip van 
emissies, te voorkomen en/of te verminderen; 

d) een niet-technische samenvatting van het voorgaande; 
e) een schets van de voornaamste door de aanvrager bestudeerde alternatieven, en 
f) in overeenstemming met de nationale wetgeving, de voornaamste aan de 

overheidsinstantie uitgebrachte rapporten en adviezen op het tijdstip waarop het 
betrokken publiek dient te worden geïnformeerd in overeenstemming met het 
voorgaande tweede lid. 

7. Inspraakprocedures bieden het publiek de mogelijkheid schriftelijk of, indien van 
toepassing, tijdens een hoorzitting of onderzoek met de verzoeker, alle opmerkingen, 
informatie, analyses of meningen naar voren te brengen die het relevant acht voor de 
voorgestelde activiteit. 
8. Elke Partij waarborgt dat in het besluit naar behoren rekening wordt gehouden met het 
resultaat van de inspraak. 
9. Elke Partij waarborgt dat, wanneer het besluit is genomen door de overheidsinstantie, het 
publiek terstond over het besluit wordt ingelicht in overeenstemming met de toepasselijke 
procedures. Elke Partij maakt de tekst van het besluit toegankelijk voor het publiek tezamen 
met de redenen en overwegingen waarop het besluit is gebaseerd. 
10. Elke Partij waarborgt dat, wanneer een overheidsinstantie de voorwaarden voor het 
uitvoeren van een in het eerste lid bedoelde activiteit heroverweegt of aanpast, de 
bepalingen van de leden 2 tot en met 9 van dit artikel dienovereenkomstig worden 
toegepast, waar dit van toepassing is. 
11. Elke Partij past, binnen het kader van haar nationale wetgeving, voorzover mogelijk en 
passend, bepalingen van dit artikel toe op besluiten over het al dan niet toestaan van de 
introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen. 

Toekomstig recht 
Artikel 6 wordt gewijzigd bij het Amendement van Almaty, 27 mei 2005, goedgekeurd door 

http ://www.j ura. be/seeure/Pri ntActions.aspx?PrintA0-print=true&document d=ln600... 22/11/2016 



Kluwer België 1 Jura 1 Print 	 Page 8 of 22 

de Europese Gemeenschap bij artikel 1 B. Raad E.G. nr. 2006/957/EG, 18 december 2006 
(P.B., L. 386, 29 december 2006) en bij art. 2 Wet 19 februari 2009 (BS 31 juli 2009 
(ed. 3)). Wijzigingen aan dit Verdrag worden van kracht voor de Partijen die deze hebben 
bekrachtigd, goedgekeurd of aanvaard op de negentigste dag na de ontvangst door de 
Depositaris van de kennisgeving van hun bekrachtiging, goedkeuring of aanvaarding door 
ten minste drie vierde van deze Partijen (art. 14, 4.). 

Art. 6 Inspraak in besluiten over specifieke activiteiten 

1. Elke Partij: 

a) past de bepalingen van dit artikel toe ten aanzien van besluiten over het al dan niet 
toestaan van voorgestelde activiteiten vermeld in bijlage I; 

b) past, in overeenstemming met haar nationale wetgeving, de bepalingen van dit artikel 
ook toe op besluiten over niet in bijlage I vermelde voorgestelde activiteiten die een 
aanzienlijk effect op het milieu kunnen hebben. Hiertoe bepalen de Partijen of een 
dergelijke voorgestelde activiteit onder deze bepalingen valt, en 

c) kan, indien haar nationale wetgeving hierin voorziet, per geval besluiten de bepalingen 
van dit artikel niet toe te passen op voorgestelde activiteiten voor nationale 
defensiedoeleinden, indien die Partij meent dat een dergelijke toepassing op deze 
doeleinden van nadelige invloed zal zijn. 

2. Het betrokken publiek wordt, bij openbare bekendmaking of, indien van toepassing, 
individueel, vroegtijdig in een milieubesluitvormingsprocedure, en op adequate, tijdige en 
doeltreffende wijze, geïnformeerd over onder meer: 

a) de voorgestelde activiteit en de aanvraag waarover een besluit zal worden genomen; 
b) de aard van mogelijke besluiten of het ontwerp-besluit; 
c) de voor de besluitvorming verantwoordelijke overheidsinstantie; 
d) de beoogde procedure, met inbegrip van, in de gevallen waarin deze informatie kan 

worden verstrekt: 

i) de aanvraag van de procedure; 
ii) de mogelijkheden voor inspraak van het publiek; 
iii) de tijd en plaats van een beoogde openbare hoorzitting; 
iv) een aanduidding van de overheidsinstantie waarvan relevante informatie kan 

worden verkregen en waarbij de relevante informatie voor het publiek ter inzage is 
gelegd; 

v) een aanduiding van de betreffende overheidsinstantie of enig ander officieel lichaam 
waarbij opmerkingen of vragen kunnen worden ingediend en van het tijdschema voor 
het doorgeven van opmerkingen of vragen; en 

vi) een aanduiding van welke voor de voorgestelde activiteit relevante milieu-informatie 
beschikbaar is; en 

e) het feit dat de activiteit voorwerp is van een nationale of grensoverschrijdende 
milieueffectrapportage. 

3. De inspraakprocedures omvatten redelijke termijnen voor de verschillende fasen, die 
voldoende tijd laten voor het informeren van het publiek in overeenstemming met het 
voorgaande tweede lid en voor het publiek om zich gedurende de milieubesluitvorming 
doeltreffend voor te bereiden en deel te nemen. 
4. Elke Partij voorziet in vroegtijdige inspraak, wanneer alle opties open zijn en 
doeltreffende inspraak kan plaatsvinden. 
5. Elke Partij zou, indien van toepassing, potentiële aanvragers aan dienen te moedigen het 
betrokken publiek te identificeren, discussies aan te gaan en informatie te verstrekken 
betreffende de doelstellingen van hun aanvraag alvorens een vergunning aan te vragen. 
6. Elke Partij stelt aan de bevoegde overheidsinstanties de eis dat zij het betrokken publiek 
voor inzage toegang verschaffen, op verzoek wanneer het nationale recht dit vereist, 
kosteloos en zodra deze beschikbaar wordt, tot alle informatie die relevant is voor de in dit 
artikel bedoelde besluitvorming die beschikbaar is ten tijde van de inspraakprocedure, 
onverminderd het recht van Partijen te weigeren bepaalde informatie bekend te maken in 
overstemming met het derde en vierde lid van artikel 4. De relevante informatie omvat ten 
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minste, en onverminderd de bepalingen van artikel 4: 

a) een beschrijving van het terrein en de fysieke en technische kenmerken van de 
voorgestelde activiteit, met inbegrip van een prognose van de verwachte residuen en 
emissies; 

b) een beschrijving van de belangrijkste effecten van de voorgestelde activiteit op het 
milieu; 

c) een beschrijving van de beoogde maatregelen om de effecten, met inbegrip van 
emissies, te voorkomen en/of te verminderen; 

d) een niet-technische samenvatting van het voorgaande; 
e) een schets van de voornaamste door de aanvrager bestudeerde alternatieven, en 
f) in overeenstemming met de nationale wetgeving, de voornaamste aan de 

overheidsinstantie uitgebrachte rapporten en adviezen op het tijdstip waarop het 
betrokken publiek dient te worden geïnformeerd in overeenstemming met het 
voorgaande tweede lid. 

7. Inspraakprocedures bieden het publiek de mogelijkheid schriftelijk of, indien van 
toepassing, tijdens een hoorzitting of onderzoek met de verzoeker, alle opmerkingen, 
informatie, analyses of meningen naar voren te brengen die het relevant acht voor de 
voorgestelde activiteit. 
8. Elke Partij waarborgt dat in het besluit naar behoren rekening wordt gehouden met het 
resultaat van de inspraak. 
9. Elke Partij waarborgt dat, wanneer het besluit is genomen door de overheidsinstantie, het 
publiek terstond over het besluit wordt ingelicht in overeenstemming met de toepasselijke 
procedures. Elke Partij maakt de tekst van het besluit toegankelijk voor het publiek tezamen 
met de redenen en overwegingen waarop het besluit is gebaseerd. 
10. Elke Partij waarborgt dat, wanneer een overheidsinstantie de voorwaarden voor het 
uitvoeren van een in het eerste lid bedoelde activiteit heroverweegt of aanpast, de 
bepalingen van de leden 2 tot en met 9 van dit artikel dienovereenkomstig worden 
toegepast, waar dit van toepassing is. 
11. i[Onverminderd artikel 3, lid 5, zijn de bepalingen van dit artikel niet van toepassing op 
besluiten over het al dan niet toestaan van de doelbewuste introductie in het milieu en het 
op de markt brengen van genetisch gemodificeerde organisnnenji 

6bis 

(...) 

Toekomstig recht 
Artikel 6bis wordt ingevoegd bij het Amendement van Almaty, 27 mei 2005, goedgekeurd 
door de Europese Gemeenschap bij artikel 1 B. Raad E.G. nr. 2006/957/EG, 18 december 
2006 (P.B., L. 386, 29 december 2006) en bij art. 2 Wet 19 februari 2009 (BS 31 juli 2009 
(ed. 3)). Wijzigingen aan dit Verdrag worden van kracht voor de Partijen die deze hebben 
bekrachtigd, goedgekeurd of aanvaard op de negentigste dag na de ontvangst door de 
Depositaris van de kennisgeving van hun bekrachtiging, goedkeuring of aanvaarding door 
ten minste drie vierde van deze Partijen (art. 14, 4.). 

[Art. 6bis 

Inspraak bij besluiten over de doelbewuste introductie in het milieu en het op de 
markt brengen van genetisch gemodificeerde organismen 

1. Overeenkomstig de voorschriften van bijlage Ibis zorgt elke Partij in een vroeg stadium 
voor doeltreffende informatieverstrekking en inspraak voordat zij besluiten neemt over het 
al dan niet toestaan van de doelbewuste introductie in het milieu en het op de markt 
brengen van genetisch gemodificeerde organismen. 
2. De overeenkomstig lid 1 van dit artikel door de Partijen vastgestelde eisen en de 
bepalingen van hun nationaal kader inzake bioveiligheid moeten elkaar aanvullen en 
ondersteunen, met inachtneming van de doelstellingen van het Protocol van Cartagena 
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inzake bioveiligheidji 

Art. 7 Inspraak betreffende plannen, programma's en beleid 
betrekking hebbende op het milieu 

Elke Partij treft passende praktische en/of andere voorzieningen voor inspraak voor het 
publiek gedurende de voorbereiding van plannen en programma's betrekking hebbende op 
het milieu, binnen een transparant en eerlijk kader, na het publiek de benodigde informatie 
te hebben verstrekt. In dit kader wordt artikel 6, derde, vierde en achtste lid toegepast. Het 
publiek dat kan inspreken wordt door de betreffende overheidsinstantie aangewezen met 
inachtneming van de doelstellingen van dit Verdrag. Voorzover passend spant elke Partij 
zich in om, bij de voorbereiding van beleid betrekking hebbende op het milieu 
mogelijkheden te scheppen voor inspraak. 

Art. 8 Inspraak tijdens de voorbereiding van uitvoerende 
regelingen en/of algemeen toepasselijke wettelijk bindende 
normatieve instrumenten 

Elke Partij tracht doeltreffende inspraak in een passend stadium te bevorderen, en terwijl 
opties nog openstaan, gedurende de voorbereiding door overheidsinstanties van uitvoerende 
regelingen en andere algemeen toepasselijke wettelijk bindende regels die een aanzienlijk 
effect kunnen hebben op het milieu. Hiertoe zouden de volgende stappen dienen te worden 
genomen: 

a) er zouden voor doeltreffende inspraak toereikende termijnen dienen te worden 
vastgesteld; 

b) ontwerp-regels zouden dienen te worden gepubliceerd of anderszins aan het publiek 
beschikbaar te worden gesteld; en 

c) het publiek zou in de gelegenheid dienen te worden gesteld opmerkingen te maken, 
rechtstreeks of via representatieve overlegorganen. 

Met het resultaat van de inspraak wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. 

Art. 9 Toegang tot de rechter 

1. Elke Partij waarborgt, binnen het kader van haar nationale wetgeving, dat eenieder die 
meent dat zijn of haar verzoek om informatie ingevolge artikel 4 veronachtzaamd, ten 
onrechte geheel of gedeeltelijk afgewezen of anderszins niet beantwoord is in 
overeenstemming met de bepalingen van dat artikel, toegang heeft tot een 
herzieningsprocedure voor een rechterlijke instantie of een ander bij wet ingesteld 
onafhankelijk en onpartijdig orgaan. 
In de omstandigheden waarin een Partij in een dergelijk beroep bij een rechterlijke instantie 
voorziet, waarborgt zij dat een dergelijke persoon tevens toegang heeft tot een bij wet 
ingestelde snelle procedure die kosteloos of niet kostbaar is, voor heroverweging door een 
overheidsinstantie of toetsing door een onafhankelijk en onpartijdig orgaan anders dan een 
rechterlijke instantie. 
Eindbeslissingen ingevolge het eerste lid zijn bindend voor de overheidsinstantie die de 
informatie bezit. De redengeving geschiedt schriftelijk, in ieder geval wanneer toegang tot 
informatie wordt geweigerd ingevolge dit lid. 
2. Elke Partij waarborgt, binnen het kader van haar nationale wetgeving, dat leden van het 
betrokken publiek 

a) die een voldoende belang hebben 
dan wel 

b) stellen dat inbreuk is gemaakt op een recht, wanneer het bestuursprocesrecht van een 
Partij dit als voorwaarde stelt, 
toegang hebben tot een herzieningsprocedure voor een rechterlijke instantie en/of een 
ander bij wet ingesteld onafhankelijk en onpartijdig orgaan, om de materiële en formele 
rechtmatigheid te bestrijden van enig besluit, handelen of nalaten vallend onder de 
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bepalingen van artikel 6 en, wanneer het nationale recht hierin voorziet en onverminderd 
het navolgende derde lid, andere relevante bepalingen van dit Verdrag. 

Wat een voldoende belang en een inbreuk op een recht vormt wordt vastgesteld in 
overeenstemming met de eisen van nationaal recht en strokend met het doel aan het 
betrokken publiek binnen het toepassingsgebied van dit Verdrag ruim toegang tot de rechter 
te verschaffen. Hiertoe wordt het belang van elke niet-gouvernementele organisatie die 
voldoet aan de in artikel 2, vijfde lid, gestelde eisen voldoende geacht in de zin van het 
voorgaande onderdeel a). Dergelijke organisaties worden tevens geacht rechten te hebben 
waarop inbreuk kan worden gemaakt in de zin van het voorgaande onderdeel b). 
De bepalingen van dit tweede lid sluiten niet de mogelijkheid uit van een 
herzieningsprocedure voor een bestuursrechtelijke instantie en laten onverlet de eis van het 
uitputten van de bestuursrechtelijke beroepsgang alvorens over te gaan tot rechterlijke 
herzieningsprocedures, wanneer die eis bestaat naar nationaal recht. 
3. Aanvullend op en onverminderd de in het voorgaande eerste en tweede lid bedoelde 
herzieningsprocedures, waarborgt elke Partij dat leden van het publiek, wanneer zij voldoen 
aan de eventuele in haar nationale recht neergelegde criteria, toegang hebben tot 
bestuursrechtelijke of rechterlijke procedures om het handelen en nalaten van privé-
personen en overheidsinstanties te betwisten die strijdig zijn met bepalingen van haar 
nationale recht betreffende het milieu. 
4. Aanvullend op en onverminderd het voorgaande eerste lid, voorzien de in het voorgaande 
eerste, tweede en derde lid bedoelde procedures in passende en doeltreffende middelen, 
met inbegrip van, zo nodig, een dwangmiddel tot rechtsherstel en zijn zij billijk, snel en niet 
onevenredig kostbaar. Beslissingen ingevolge dit artikel zijn schriftelijk of worden schriftelijk 
vastgelegd. Beslissingen van rechterlijke instanties, en waar mogelijk van andere organen, 
zijn voor het publiek toegankelijk. 
5. Om de doeltreffendheid van de bepalingen van dit artikel te bevorderen waarborgt elke 
Partij dat aan het publiek informatie wordt verstrekt over toegang tot bestuursrechtelijke en 
rechterlijke herzieningsprocedures en overweegt zij het instellen van passende 
mechanismen voor bijstand om financiële of andere belemmeringen voor de toegang tot de 
rechter weg te nemen of te verminderen. 

Art. 10 Vergadering van Partijen 

1. De eerste vergadering van de Partijen wordt niet later bijeengeroepen dan een jaar na de 
datum van inwerkingtreding van dit Verdrag. Daarna wordt ten minste eenmaal per twee 
jaar een gewone vergadering van de Partijen gehouden, tenzij anders besloten door de 
Partijen, of op schriftelijk verzoek van een Partij, mits binnen zes maanden na het meedelen 
van het verzoek aan alle Partijen door de Uitvoerend Secretaris van de Economische 
Commissie van Europa, het genoemde verzoek gesteund wordt door ten minste een derde 
van de Partijen. 
2. Bij hun vergaderingen toetsen de Partijen voortdurend de uitvoering van dit Verdrag op 
basis van regelmatig door de Partijen uitgebrachte rapporten, en, met dit doel voor ogen: 

a) toetsen zij het beleid alsmede juridische en methodologische benaderingen inzake 
toegang tot informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter inzake 
milieuaangelegenheden, met het oog op verdere verbetering ervan; 

b) wisselen zij informatie uit aangaande ervaring verworven bij het sluiten en uitvoeren 
van bilaterale en multilaterale overeenkomsten of andere regelingen die van belang zijn 
voor de doelstellingen van dit Verdrag en waarbij één of meer van de Partijen partij zijn; 

c) verzoeken zij, indien van toepassing, om de diensten van de relevante ECE-organen en 
van andere bevoegde internationale organen en speciale commissies, bij alle aspecten 
die verband houden met het verwezenlijken van de doelstellingen van dit Verdrag; 

d) stellen zij alle subsidiaire organen in die zij noodzakelijk achten; 
e) bereiden zij, indien van toepassing, protocollen bij dit Verdrag voor; 
f) overwegen zij en nemen zij voorstellen aan voor wijzigingen van dit Verdrag in 

overeenstemming met de bepalingen van artikel 14; 
g) overwegen zij en ondernemen zij elke aanvullende actie die vereist kan zijn voor het 

verwezenlijken van de doelstellingen van dit Verdrag; 
h) overwegen zij en nemen zij bij hun eerste vergadering bij consensus een reglement van 
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orde aan voor hun vergaderingen en de vergaderingen van subsidiaire organen; 
i) toetsen zij tijdens hun eerste vergadering hun ervaring met het uitvoeren van de 

bepalingen van artikel 5, negende lid, en overwegen zij welke stappen nodig zijn voor 
het verder ontwikkelen van het in dat lid bedoelde systeem, met inachtneming van 
internationale processen en ontwikkelingen, met inbegrip van de uitwerking van een 
passend instrument voor registers of inventarisaties van het uitstoten en overbrengen 
van verontreiniging die als bijlage bij dit Verdrag kunnen worden opgenomen. 

3. De vergadering van de Partijen kan, zo nodig, op basis van consensus het instellen van 
financiële regelingen overwegen. 
4. De Verenigde Naties, de gespecialiseerde VN-agentschappen en de Internationale 
Organisatie voor Atoomenergie, alsmede elke Staat of regionale organisatie voor 
economische integratie die ingevolge artikel 17 het recht heeft dit Verdrag te ondertekenen 
maar geen Partij bij dit Verdrag is, en elke intergouvernementele organisatie die bevoegd is 
op de gebieden waarop dit Verdrag betrekking heeft, hebben het recht als waarnemers deel 
te nemen aan de vergaderingen van de Partijen. 
5. Elke niet-gouvernementele organisatie die bevoegd is op de gebieden waarop dit Verdrag 
betrekking heeft, die de Uitvoerend Secretaris van de Economische Commissie voor Europa 
op de hoogte heeft gesteld van haar wens vertegenwoordigd te zijn bij een vergadering van 
de Partijen heeft het recht deel te nemen als waarnemer tenzij ten minste een derde van de 
ter vergadering aanwezige Partijen bezwaar maken. 
6. Voor de toepassing van het voorgaande vierde en vijfde lid voorziet het in het 
voorgaande tweede lid, onderdeel h), bedoelde reglement van orde in praktische regelingen 
voor de toelatingsprocedure en andere relevante voorwaarden. 

Art. 11 Stemrecht 

1. Behoudens het bepaalde in het navolgende tweede lid heeft elke Partij bij dit Verdrag één 
stem. 
2. Regionale organisaties voor economische integratie oefenen, ten aanzien van 
aangelegenheden die onder hun bevoegdheid vallen, hun stemrecht uit met een aantal 
stemmen dat gelijk is aan het aantal van hun lidstaten die Partij zijn bij dit Verdrag. Deze 
organisaties oefenen hun stemrecht niet uit indien hun lid-Staten hun stemrecht uitoefenen, 
en omgekeerd. 

Art. 12 Secretariaat 

De Uitvoerend Secretaris van de Economische Commissie voor Europa verricht de volgende 
secretariaatstaken: 

a) het beleggen en voorbereiden van vergaderingen van de Partijen; 
b) het toezenden aan de Partijen van verslagen en andere in overeenstemming met de 

bepalingen van dit Verdrag ontvangen informatie; en 
c) andere taken als door de Partijen kunnen worden bepaald. 

Art. 13 Bijlagen 

De bijlagen bij dit Verdrag maken een integrerend deel daarvan uit. 

Art. 14 Wijzigingen van het Verdrag 

1. Elke Partij kan wijzigingen van dit Verdrag voorstellen. 
2. Teksten van voorstellen tot wijziging van dit Verdrag worden schriftelijk ingediend bij de 
Uitvoerend Secretaris van de Economische Commissie voor Europa, die ze ten minste 
negentig dagen vóór de vergadering van de Partijen tijdens welke zij ter aanneming zullen 
worden voorgelegd, doet toekomen aan alle Partijen. 
3. De Partijen stellen alles in het werk om consensus te bereiken over voorgestelde 
wijzigingen van dit Verdrag. Indien alle pogingen om consensus te bereiken zijn uitgeput, en 
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geen overeenstemming is bereikt, wordt de wijziging in laatste instantie aangenomen met 
een meerderheid van drie vierde van de stemmen van de op de vergadering aanwezige 
Partijen die hun stem uitbrengen. 
4. Wijzigingen van dit Verdrag die zijn aangenomen in overeenstemming met het 
voorgaande derde lid worden door de Depositaris aan alle Partijen toegezonden voor 
bekrachtiging, goedkeuring of aanvaarding. Wijzigingen van dit Verdrag anders dan die van 
een bijlage worden van kracht voor Partijen die deze hebben bekrachtigd, goedgekeurd of 
aanvaard op de negentigste dag na de ontvangst door de Depositaris van de kennisgeving 
van hun bekrachtiging, goedkeuring of aanvaarding door ten minste drie vierde van deze 
Partijen. Daarna worden zij van kracht voor elke andere Partij op de negentigste dag nadat 
die Partij haar akte van bekrachtiging, goedkeuring of aanvaarding van de wijzigingen 
nederlegt. 
5. Een Partij die niet in staat is een wijziging van een bijlage bij dit Verdrag goed te keuren 
stelt de Depositaris hiervan schriftelijk in kennis binnen twaalf maanden na het bericht van 
de aanneming. De Depositaris stelt alle Partijen onverwijld in kennis van elke kennisgeving 
die hij ontvangt. Een Partij kan te allen tijde een eerder gedane kennisgeving vervangen 
door een verklaring van aanvaarding, en na nederlegging van een akte van aanvaarding bij 
de Depositaris, worden de wijzigingen van een dergelijke bijlage voor die Partij van kracht. 
6. Na het verstrijken van twaalf maanden na de datum van haar toezending door de 
Depositaris als voorzien in het voorgaande vierde lid wordt een wijziging van een bijlage van 
kracht voor die Partijen die bij de Depositaris geen kennisgeving hebben ingediend in 
overeenstemming met de bepalingen van het voorgaande vijfde lid, mits niet meer dan een 
derde van de Partijen een dergelijke kennisgeving hebben ingediend. 
7. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder "aanwezige Partijen die hun stem 
uitbrengen", verstaan de Partijen die aanwezig zijn en een stem vóór of tegen een voorstel 
uitbrengen. 

Art. 15 Toezicht op naleving 

De Vergadering van de Partijen stelt, op basis van consensus, facultatieve regelingen vast 
van niet-confronterende, niet-rechterlijke en raadplegende aard voor toetsing van de 
naleving van de bepalingen van dit Verdrag. Deze regelingen laten ruimte voor passende 
betrokkenheid van het publiek en kunnen de optie omvatten mededelingen van leden van 
het publiek over aangelegenheden met betrekking tot dit Verdrag in overweging te nemen. 

Art. 16 Regeling van geschillen 

1. Indien tussen twee of meer Partijen een geschil ontstaat over de uitlegging of de 
toepassing van dit Verdrag, trachten zij dit op te lossen door onderhandeling of volgens een 
andere voor de Partijen bij het geschil aanvaardbare methode voor de regeling van 
geschillen. 
2. Een Partij kan bij ondertekening, bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring van of 
toetreding tot het Verdrag, of te allen tijde daarna, schriftelijk aan de Depositaris 
mededelen dat zij, in geval van een geschil dat niet wordt opgelost in overeenstemming met 
het voorgaande eerste lid, de toepassing van de volgende methode voor het regelen van 
geschillen, dan wel één van beide, als verplicht aanvaardt ten aanzien van iedere Partij die 
dezelfde verplichting aanvaardt: 

a) voorlegging van het geschil aan het Internationale Gerechtshof; 
b) arbitrage in overeenstemming met de procedure omschreven in bijlage II. 

3. Indien de partijen bij het geschil beide in het voorgaande tweede lid genoemde methoden 
voor de regeling van geschillen hebben aanvaard, kan het geschil alleen aan het 
Internationale Gerechtshof worden voorgelegd, tenzij de partijen anders overeenkomen. 

Art. 17 Ondertekening 

Dit Verdrag staat op 25 juni 1998 te Aarhus (Denemarken), en daarna tot 21 december 
1998 op de Zetel van de Verenigde Naties te New York, open voor ondertekening door de 
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lid-Staten van de Economische Commissie voor Europa alsmede door Staten die een 
consultatieve status bij de Europese Commissie voor Europa hebben krachtens de 
paragrafen 8 en 11 van resolutie 36 (IV) van 28 maart 1947 van de Economische en Sociale 
Raad, en door regionale organisaties voor economische integratie opgericht door soevereine 
Staten die lid zijn van de Economische Commissie voor Europa, waaraan de lid-Staten 
bevoegdheden hebben overgedragen ten aanzien van aangelegenheden die onder dit 
Verdrag vallen, met inbegrip van de bevoegdheid ten aanzien van deze aangelegenheden 
verdragen aan te gaan. 

Art. 18 Depositaris 

De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties treedt op als Depositaris van dit Verdrag. 

Art. 19 Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring en toetreding 

1. Dit Verdrag dient te worden bekrachtigd, aanvaard of goedgekeurd door ondertekenende 
Staten en regionale organisaties voor economische integratie. 
2. Dit Verdrag staat vanaf 22 december 1998 open voor toetreding door de Staten en 
regionale organisaties voor economische integratie bedoeld in artikel 17. 
3. Elke andere, niet in het voorgaande tweede lid bedoelde Staat die lid is van de Verenigde 
Naties kan toetreden tot het Verdrag na goedkeuring door de Vergadering van de Partijen. 
4. Iedere organisatie zoals bedoeld in artikel 17 die Partij wordt bij dit Verdrag zonder dat 
een van haar lid-Staten Partij is, is gebonden door alle verplichtingen krachtens dit Verdrag. 
Indien een of meer lidstaten van een dergelijke organisatie Partij bij dit Verdrag zijn, 
beslissen de organisatie en haar lidstaten over hun onderscheiden verantwoordelijkheden 
ten aanzien van de nakoming van hun verplichtingen krachtens dit Verdrag. In dat geval 
mogen de organisatie en de lidstaten niet tegelijkertijd rechten krachtens dit Verdrag 
uitoefenen. 
5. In hun akten van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding vermelden de 
regionale organisaties voor economische integratie bedoeld in artikel 17 de reikwijdte van 
hun bevoegdheid ten aanzien van de aangelegenheden die onder dit Verdrag vallen. Deze 
organisaties doen de Depositaris tevens mededeling van elke wezenlijke verandering in de 
reikwijdte van hun bevoegdheid. 

Art. 20 Inwerkingtreding 

1. Dit Verdrag treedt in werking op de negentigste dag na de datum van nederlegging van 
de zestiende akte van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding. 
2. Voor de toepassing van het voorgaande eerste lid wordt de door een regionale 
organisatie voor economische integratie neergelegde akte niet meegeteld naast akten die 
zijn nedergelegd door lid-Staten van die organisatie. 
3. Ten aanzien van elke Staat of organisatie bedoeld in artikel 17 die dit Verdrag 
bekrachtigt, aanvaardt of goedkeurt of ertoe toetreedt na de nederlegging van de zestiende 
akte van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding, treedt het Verdrag in 
werking op de negentigste dag na de datum van nederlegging door de Staat of organisatie 
van zijn of haar akte van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding. 

Art. 21 Opzegging 

Elke Partij kan, te allen tijde na drie jaar vanaf de datum waarop dit Verdrag ten aanzien 
van die Partij in werking is getreden, het Verdrag opzeggen door middel van een 
schriftelijke kennisgeving aan de Depositaris. De opzegging wordt van kracht op de 
negentigste dag na de datum van ontvangst van de kennisgeving door de Depositaris. 

Art. 22 Authentieke teksten 

Het originele exemplaar van dit Verdrag, waarvan de Engelse, de Franse en de Russische 
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tekst gelijkelijk authentiek zijn, wordt nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van de 
Verenigde Naties. 

Gebonden staten 
De lijst van de gebonden partijen, de data van bekrachtiging en/of inwerkingtreding, de eventuele voorbehouden, 
verklaringen en andere informatie is te raadplegen op de website van de depositaris: http://treaties.un.org  

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, hiertoe naar behoren gemachtigd, dit Verdrag hebben ondertekend. 
Gedaan te Aarhus (Denemarken), de vijfentwintigste juni negentienhonderd achtennegentig. 

Verklaring door de Europese Gemeenschap in overeenstemming met artikel 19 van het verdrag 
betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake 
milieuaangelegenheden 

De Europese Gemeenschap verklaart dat zij, overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap, en met name artikel 175, lid 1, bevoegd is om toe te treden tot internationale overeenkomsten, en 
om de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te komen, die bijdragen tot de verwezenlijking van de volgende 
doelstellingen: 

- 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. 

Voorts verklaart de Europese Gemeenschap dat zij reeds verscheidene voor haar lidstaten bindende juridische 
instrumenten heeft aangenomen ter uitvoering van bepalingen van het Verdrag van Aarhus, en dat zij 
overeenkomstig artikel 10, lid 2, en artikel 19, lid 5, van het Verdrag van Aarhus een lijst van die juridische 
instrumenten bij de depositaris zal indienen en in voorkomend geval actualiseren. In het bijzonder verklaart de 
Europese Gemeenschap tevens dat de geldende rechtsinstrumenten de uitvoering van de verplichtingen uit hoofde 
van artikel 9, lid 3, van het Verdrag van Aarhus niet volledig dekken aangezien deze betrekking hebben op 
bestuursrechtelijke of rechterlijke procedures om handelingen en nalatigheden te betwisten van particulieren en 
andere overheidsinstanties dan de instellingen van de Europese Gemeenschap, zoals bepaald in artikel 2, lid 2, 
onder d), van het Verdrag van Aarhus, en dat bijgevolg bij de goedkeuring van het Verdrag van Aarhus door de 
Europese Gemeenschap haar lidstaten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van deze verplichtingen en dit ook 
zullen blijven tenzij en totdat de Gemeenschap in de uitoefening van haar bevoegdheden uit hoofde van het EG-
Verdrag bepalingen van Gemeenschapsrecht inzake de uitvoering van deze verplichtingen aanneemt. 
Tot slot herhaalt de Gemeenschap hetgeen zij bij de ondertekening van het Verdrag van Aarhus heeft verklaard, 
namelijk dat de communautaire instellingen het Verdrag van Aarhus zullen toepassen in het kader van hun 
bestaande en toekomstige regelgeving inzake toegang tot documenten en andere relevante voorschriften van het 
Gemeenschapsrecht op het door dat Verdrag bestreken gebied. 
De Gemeenschap is verantwoordelijk voor de naleving van de uit het Verdrag van Aarhus voortvloeiende 
verplichtingen waarop het vigerende Gemeenschapsrecht van toepassing is. 
De uitoefening van de bevoegdheid van de Gemeenschap is uiteraard voortdurend in ontwikkeling. 

Verklaring van de Europese Gemeenschap over enkele specifieke bepalingen van richtlijn 2003/4/EG 

Met betrekking tot artikel 9 van het Verdrag van Aarhus verzoekt de Europese Gemeenschap de partijen bij dat 
Verdrag nota te nemen van artikel 2, lid 2, en artikel 6 van Richtlijn 2003/4/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 28 januari 2003 inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie. Deze bepalingen bieden de 
lidstaten van de Europese Gemeenschap de mogelijkheid in uitzonderlijke gevallen en onder strikte voorwaarden 
bepaalde instellingen en organen uit te sluiten van de voorschriften inzake beroepsprocedures ten aanzien van 
besluiten betreffende de verzoeken om informatie. 
De ratificatie door de Europese Gemeenschap van het Verdrag van Aarhus laat derhalve een eventueel voorbehoud 
van een lidstaat van de Europese Gemeenschap onverlet voorzover dat voorbehoud verenigbaar is met artikel 2, 
lid 2, en artikel 6 van Richtlijn 2003/4/EG. 

Bijlage I Lijst van activiteiten bedoeld in artikel 6, 
eerste lid, onderdeel a) 

1. Energiesector: 

Aardolie- en gasraffinaderijen; 
- Installaties voor vergassing en vloeibaarmaking; 

Thermische centrales en andere verbrandingsinstallaties met een warmtevermogen van 
ten minste 50 megawatt (MW); 

- Cokesfabrieken; 
- Kerncentrales en andere kernreactoren, met inbegrip van de ontmanteling of 

buitengebruikstelling van dergelijke centrales of reactoreno) (met uitzondering van 
onderzoeksinstallaties voor de productie en verwerking van splijt- en kweekstoffen, met 
een constant vermogen van ten hoogste 1 thermische kW); 
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- Installaties voor de opwerking van bestraalde splijtstoffen; 
- Installaties die ontworpen zijn: 

- voor de productie of de verrijking van splijtstoffen; 
- voor de behandeling van bestraalde splijtstoffen of hoog radioactief afval; 
- voor de definitieve verwijdering van bestraalde splijtstoffen; 
- uitsluitend voor de definitieve verwijdering van radioactief afval; 
- uitsluitend voor de (voor meer dan tien jaar geplande) opslag van bestraalde 

splijtstoffen of radioactief afval op een andere plaats dan het productieterrein. 

2. Productie en verwerking van metalen: 

- Installaties voor het roosten of sinteren van ertsen, met inbegrip van zwavelhoudend 
erts; 

- Installaties voor de productie van ijzer of staal (primaire of secundaire smelting), met 
inbegrip van uitrusting voor continugieten, met een capaciteit van meer dan 2,5 ton per 
uur; 
Installaties voor de verwerking van ferrometalen door: 

i) warmwalsen met een capaciteit van meer dan 20 ton ruwstaal per uur; 
ii) smeden met hamers met een slagarbeid van meer dan 50 kilojoule per hamer, 

wanneer een thermisch vermogen van meer dan 20 MW wordt gebruikt; 
iii) het aanbrengen van deklagen van gesmolten metaal met een verwerkingscapaciteit 

van meer dan 2 ton ruwstaal per uur; 

- Smelterijen van ferrometalen met een productiecapaciteit van meer dan 20 ton per dag; 
- Installaties: 

i) voor de winning van ruwe non-ferrometalen uit erts, concentraat of secundaire 
grondstoffen met metallurgische, chemische of elektrolytische procédés; 

ii) voor het smelten, van non-ferrometalen met inbegrip van het legeringen, inclusief 
terugwinningsproducten (affineren, vormgieten, etc.) met een smeltcapaciteit van 
meer dan 4 ton per dag voor lood en cadmium of 20 ton per dag voor alle andere 
metalen; 

- Installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen door middel van 
een elektrolytisch of chemisch procédé wanneer de inhoud van de gebruikte 
behandelingsbaden meer dan 30 m3 bedraagt. 

3. Minerale industrie: 

- Installaties voor de productie van cementklinkers in draaiovens met een 
productiecapaciteit van meer dan 500 ton per dag, of van ongebluste kalk in draaiovens 
met een productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag of in andere ovens met een 
productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag; 

- Installaties voor de winning van asbest en de fabricage van asbestproducten; 
- Installaties voor de fabricage van glas, met inbegrip van installaties voor de fabricage 

van glasvezels, met een smeltcapaciteit van meer dan 20 ton per dag; 
- Installaties voor het smelten van minerale stoffen, met inbegrip van installaties voor de 

fabricage van mineraalvezels, met een smeltcapaciteit van meer dan 20 ton per dag; 
- Installaties voor de fabricage van keramische producten door middel van verhitting, met 

name dakpannen, bakstenen, vuurvaste stenen, tegels, aardewerk of porselein, met een 
productiecapaciteit van meer dan 75 ton per dag en/of met een overcapaciteit van meer 
dan 4 m3 en met een plaatsingsdichtheid per oven van meer dan 300 kg/m3. 

4. Chemische industrie: onder fabricage in de zin van de categorieën van activiteiten van 
deze paragraaf wordt verstaan de fabricage van in de onderdelen a) tot en met g) 
genoemde stoffen of groepen van stoffen op industriële schaal door chemische omzetting: 

a) Chemische installaties voor de fabricage van organisch-chemische basisproducten, 
zoals: 

i) eenvoudige koolwaterstoffen (lineaire of cyclische, verzadigde of onverzadigde, 
alifatische of aromatische); 

ii) zuurstofhoudende koolwaterstoffen zoals alcoholen, aldehyden, ketonen, 
carbonzuren, esters, acetaten, ethers, peroxiden, epoxyharsen; 
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iii) zwavelhoudende koolwaterstoffen; 
iv) stikstofhoudende koolwaterstoffen zoals aminen, amiden, nitroso-, nitro- en 

nitraatverbindingen, nitrillen, cyanaten, isocyanaten; 
v) fosforhoudende koolwaterstoffen; 
vi) halogeenhoudende koolwaterstoffen; 
vii) organometaalverbindingen; 
viii) kunststofbasisproducten (polymeren, kunstvezels en cellulosevezels); 
ix) synthetisch rubber; 
x) kleurstoffen en pigmenten; 
xi) tensioactieve stoffen en tensiden; 

b) Chemische installaties voor de fabricage van anorganisch-chemische basisproducten, 
zoals: 

i) van gassen, zoals ammoniak, chloor of chloorwaterstof, fluor of fluorwaterstof, 
kooloxiden, zwavelverbindingen, stikstofoxiden, waterstof, zwaveldioxide, 
carbonyldichloride; 

ii) van zuren, zoals chroomzuur, fluorwaterstofzuur, fosforzuur, salpeterzuur, zoutzuur, 
zwavelzuur, oleum, zwaveligzuren; 

iii) van basen, zoals ammoniumhydroxide, kaliumhydroxide, natriumhydroxide; 
iv) van zouten, zoals ammoniumchloride, kaliumchloraat, kaliumcarbonaat, 

natriumcarbonaat, perboraat, zilvernitraat; 
v) van niet-metalen, metaaloxiden of andere anorganische verbindingen zoals 

calciumcarbide, silicium, siliciumcarbide; 

c) Chemische installaties voor de fabricage van fosfaat-, stikstof- of kaliumhoudende 
meststoffen (enkelvoudige of samengestelde meststoffen); 

d) Chemische installaties voor de fabricage van basisproducten voor gewasbescherming en 
van biociden; 

e) Installaties voor de fabricage van farmaceutische basisproducten die een chemisch of 
biologisch procédé gebruiken; 

f) Chemische installaties voor de fabricage van explosieven; 
g) Chemische installaties waarin een chemische of biologische bewerking wordt toegepast 

voor de fabricage van eiwitadditieven voor voedsel, gisten en andere eiwitstoffen. 

5. Afvalbeheer: 

- Installaties voor de verbranding, de nuttige toepassing, de chemische behandeling of het 
storten van gevaarlijke afvalstoffen; 

- Installaties voor de verbranding van stedelijk afval met een capaciteit van meer dan 
3 ton per uur; 

- Installaties voor de verwijdering van ongevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van 
meer dan 50 ton per dag; 

- Stortplaatsen die meer dan 10 ton per dag ontvangen of een totale capaciteit van meer 
dan 25.000 ton hebben, met uitzondering van stortplaatsen voor inerte afvalstoffen. 

6. Rioolwaterzuiveringsinstallaties met een capaciteit van meer dan 150.000 
inwonerequivalenten. 
7. Industriële installaties voor: 

a) de fabricage van papierpulp uit hout of uit andere vezelstoffen; 
b) de fabricage van papier en karton met een productiecapaciteit van meer dan 20 ton per 

dag 

8. 

a) Aanleg van spoorlijnen voor spoorverkeer over lange afstand en aanleg van vliegvelden 
(2) met een start- en landingsbaan van ten minste 2100 meter; 

b) Aanleg van autosnelwegen en autowegen(3) ; 
c) Aanleg van nieuwe wegen met vier of meer rijstroken, of verlegging en/of verbreding 

van bestaande wegen met twee rijstroken of minder tot wegen met vier of meer 
rijstroken, wanneer de nieuwe weg, het verlegde en/of verbrede weggedeelte een 
ononderbroken lengte van 10 km of meer heeft. 
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9. 

a) Waterwegen en havens voor de binnenscheepvaart voor schepen van meer dan 
1350 ton; 

b) Zeehandelshavens, met het land verbonden en buiten havens gelegen pieren voor 
lossen en laden (met uitzondering van pieren voor veerboten) die schepen van meer dan 
1350 ton kunnen ontvangen. 

10. Werkzaamheden voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater wanneer 
het jaarlijks volume onttrokken of aangevuld water 10 miljoen m3 of meer bedraagt. 
11 

a) Projecten voor de overbrenging van water tussen stroomgebieden wanneer deze 
overbrenging ten doel heeft eventuele waterschaarste te voorkomen en de hoeveelheid 
overgebracht water meer bedraagt dan 100 miljoen m3 per jaar; 

b) In alle andere gevallen, projecten voor de overbrenging van water tussen 
stroomgebieden wanneer het meerjarig gemiddelde jaardebiet van het bekken waaraan 
het water wordt onttrokken meer bedraagt dan 2000 miljoen m3 per jaar en de 
hoeveelheid overgebracht water 5 °h van dit debiet overschrijdt. 

In beide gevallen is overbrenging van via leidingen aangevoerd drinkwater uitgesloten. 
12. Commerciële winning van aardolie en aardgas wanneer de gewonnen hoeveelheid meer 
dan 500 ton aardolie per dag of meer dan 500.000 m3 aardgas per dag bedraagt. 
13. Stuwdammen en andere installaties voor het stuwen of permanent opslaan van water, 
wanneer een nieuwe of extra hoeveelheid water van meer dan 10 miljoen m3 wordt gestuwd 
of opgeslagen. 
14. Pijpleidingen voor gas, olie of chemicaliën met een diameter van meer dan 800 mm en 
een lengte van meer dan 40 km. 
15. Installaties voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij met meer dan: 

a) 40.000 plaatsen voor pluimvee; 
b) 2000 plaatsen voor mestvarkens (van meer dan 30 kg), of 
c) 750 plaatsen voor zeugen. 

16. Steengroeven en dagbouwmijnen met een terreinoppervlakte van meer dan 25 hectare, 
of turfwinning met een terreinoppervlakte van meer dan 150 hectare. 
17. Aanleg van bovengrondse hoogspanningsleidingen van 220 kV of meer en langer dan 
15 km. 
18. Installaties voor de opslag van aardolie, petrochemische of chemische producten met 
een capaciteit van 200.000 ton of meer. 
19. Overige activiteiten: 

- installaties voor de voorbehandeling (wassen, bleken, merceriseren) of het verven van 
vezels of textiel met een verwerkingscapaciteit van meer dan 10 ton per dag; 

- installaties voor het looien van huiden met een verwerkingscapaciteit van meer dan 
12 ton eindproducten per dag; 

a) abattoirs met een productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag geslachte dieren; 
b) bewerking en verwerking bestemd voor de fabricage van levensmiddelen van: 

i) dierlijke grondstoffen (andere dan melk) met een productiecapaciteit van meer 
dan 75 ton eindproducten per dag; 

ii) plantaardige grondstoffen met een productiecapaciteit van meer dan 300 ton 
eindproducten per dag (gemiddelde waarde op kwartaalbasis); 

c) bewerking en verwerking van melk, met een hoeveelheid ontvangen van melk van 
meer 200 ton per dag (gemiddelde waarde op jaarbasis); 

- installaties voor de destructie of verwerking van kadavers en dierlijk afval met een 
verwerkingscapaciteit van meer dan 10 ton per dag; 

- installaties voor de oppervlaktebehandeling van stoffen, voorwerpen of producten waarin 
organische oplosmiddelen worden gebruikt, in het bijzonder voor het appreteren, 
bedrukken, het aanbrengen van een laag, het ontvetten, het vochtdicht maken, lijmen, 
verven, reinigen of impregneren, met een verbruikscapaciteit van meer dan 150 kg 
oplosmiddel per uur of meer dan 200 ton per jaar; 
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— installaties voor de fabricage van koolstof (harde gebrande steenkool) of elektrografiet 
door verbranding of grafitisering. 

20. Activiteiten die niet vallen onder de voorgaande paragrafen 1 tot en met 19 wanneer in 
inspraak is voorzien ingevolge een procedure voor milieueffectbeoordeling in 
overeenstemming met nationale wetgeving. 
21. De bepaling van artikel 6, eerste lid, onderdeel a), van dit Verdrag is niet van 
toepassing op de hiervoor genoemde projecten die uitsluitend of voornamelijk worden 
uitgevoerd voor onderzoek, ontwikkeling en het testen van nieuwe methoden of producten 
gedurende minder dan twee jaar, tenzij aannemelijk is dat zij een aanzienlijk nadelig effect 
hebben op milieu of gezondheid. 
22. Op elke wijziging of uitbreiding van activiteiten is, wanneer zulk een wijziging of 
uitbreiding op zichzelf voldoet aan de in deze bijlage omschreven criteria/drempels, 
artikel 6, eerste lid, onderdeel a), van dit Verdrag van toepassing. Op elke andere wijziging 
of uitbreiding van activiteiten is artikel 6, eerste lid, onderdeel b), van dit Verdrag van 
toepassing. 

Bijlage Ibis (...) 

Toekomstig recht 
Bijlage Ibis wordt ingevoegd bij het Amendement van Almaty, 27 mei 2005, goedgekeurd 
door de Europese Gemeenschap bij artikel 1 B. Raad E.G. nr. 2006/957/EG, 18 december 
2006 (P.B., L. 386, 29 december 2006) en bij art. 2 Wet 19 februari 2009 (BS 31 juli 2009 
(ed. 3)). Wijzigingen aan dit Verdrag worden van kracht voor de Partijen die deze hebben 
bekrachtigd, goedgekeurd of aanvaard op de negentigste dag na de ontvangst door de 
Depositaris van de kennisgeving van hun bekrachtiging, goedkeuring of aanvaarding door 
ten minste drie vierde van deze Partijen (art. 14, 4.). 

i[Bijlage Ibis In artikel 6bis bedoelde voorschriftenD 

1[1. Elke Partij neemt in haar regelgevingskader maatregelen op voor doeltreffende 
informatieverstrekking en inspraak bij het nemen van onder artikel 6bis vallende besluiten 
waarin tevens wordt voorzien in een redelijke termijn, teneinde het publiek op passende 
wijze de gelegenheid te bieden zijn mening te geven over de voorgestelde besluiten. 
2. In haar regelgevingskader kan een Partij, indien passend, voorzien in uitzonderingen op 
de in deze bijlage vastgestelde inspraakprocedure: 

a) in geval van de doelbewuste introductie van een genetisch gemodificeerd organisme 
(GGO) in het milieu voor enig ander doel dan het op de markt brengen daarvan, indien: 

i) een dergelijke introductie onder vergelijkbare biogeografische voorwaarden reeds is 
goedgekeurd binnen het regelgevingskader van de betrokken Partij; 
en 

ii) eerder reeds voldoende ervaring is opgedaan met de introductie van het betrokken 
GGO in vergelijkbare ecosystemen; 

b) in geval van het op de markt brengen van een GGO, indien: 

i) dit reeds is goedgekeurd binnen het regelgevingskader van de betrokken Partij; 
of 

ii) dit is bestemd voor onderzoek of voor cultuurcollecties. 

3. Onverminderd de geldende wetgeving inzake vertrouwelijkheid overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 4, stelt elke Partij tijdig en op passende en effectieve wijze een 
samenvatting van de kennisgeving die is ingediend voor het verkrijgen van een vergunning 
voor de doelbewuste introductie in het milieu of het op de markt brengen van een GGO op 
haar grondgebied, alsook het beoordelingsrapport wanneer dit voorhanden is, beschikbaar 
aan het publiek, een en ander overeenkomstig haar nationaal kader inzake bioveiligheid. 
4. In geen geval beschouwen de Partijen de volgende informatie als vertrouwelijk: 

a) een algemene beschrijving van het/de betrokken genetisch gemodificeerde organisme 
(n), naam en adres van de aanvrager van de vergunning voor de doelbewuste 
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introductie, het voorgenomen gebruik en, in voorkomend geval, de introductielocatie; 
b) de methodes en plannen voor bewaking van het/de betrokken genetisch gemodificeerde 

organisme(n) en voor optreden in noodgevallen; 
c) de milieurisicobeoordeling. 

5. Elke Partij waarborgt een transparante besluitvorming en verschaft het publiek toegang 
tot de desbetreffende procedurele informatie. Deze informatie betreft bijvoorbeeld: 

i) de aard van de eventuele besluiten; 
ii) de voor de besluitvorming verantwoordelijke overheidsinstantie; 
iii) overeenkomstig punt 1 vastgestelde inspraakregelingen; 
iv) de overheidsinstantie waarvan relevante informatie kan worden verkregen; 
v) de overheidsinstantie waarbij opmerkingen kunnen worden ingediend, en van het 

tijdschema voor het doorgeven van opmerkingen. 

6. De krachtens lid 1 genomen maatregelen moeten het publiek de mogelijkheid bieden om 
op elke passende wijze alle opmerkingen, informatie, analyses of meningen naar voren te 
brengen die het relevant acht voor de voorgestelde doelbewuste introductie, inclusief het op 
de markt brengen. 
7. Elke Partij streeft ernaar te waarborgen dat bij de besluitvorming over het al dan niet 
toestaan van de doelbewuste introductie in het milieu van GGO's, inclusief het op de markt 
brengen daarvan, naar behoren rekening wordt gehouden met het resultaat van de in 
punt 1 bedoelde inspraakprocedure. 
8. De Partijen bepalen dat wanneer een overheidsinstantie een onder deze bijlage vallend 
besluit heeft genomen, de tekst van dat besluit openbaar wordt gemaakt, tezamen met de 
redenen en overwegingen waarop het besluit is gebaseerd.]' 

Bijlage II Arbitrage 

1. Indien een geschil aan arbitrage wordt onderworpen ingevolge artikel 16, tweede lid, van 
dit Verdrag, stelt/stellen een of meer van de partijen bij het geschil het secretariaat in 
kennis van het onderwerp van arbitrage, onder vermelding van de artikelen van dit Verdrag 
over de uitlegging of toepassing waarvan een geschil is ontstaan. Het secretariaat zendt de 
ontvangen informatie toe aan alle Partijen bij dit Verdrag. 
2. Het scheidsgerecht bestaat uit drie leden. De eisende partij(en) en de andere partij(en) 
bij het geschil benoemen elk een arbiter, en de twee aldus benoemde arbiters wijzen met 
gezamenlijke instemming de derde arbiter aan, die voorzitter van het scheidsgerecht wordt. 
De derde arbiter mag geen onderdaan van een van de partijen bij het geschil zijn, noch mag 
hij of zij zijn of haar gewone verblijfplaats op het grondgebied van een van die partijen 
hebben, of in dienst zijn bij een van hen, of in een andere hoedanigheid reeds bij de 
aangelegenheid betrokken zijn geweest. 
3. Indien de voorzitter van het scheidsgerecht niet is aangewezen binnen twee maanden na 
de benoeming van de tweede arbiter, wijst de Uitvoerend Secretaris van de Economische 
Commissie voor Europa, op verzoek van een van beide partijen bij het geschil, binnen een 
nieuwe termijn van twee maanden de voorzitter aan. 
4. Indien een van de partijen bij het geschil niet binnen een maand nadat zij het verzoek 
daartoe heeft ontvangen, een arbiter heeft benoemd, kan de andere partij dit mededelen 
aan de Uitvoerend Secretaris van de Economische Commissie voor Europa, die binnen een 
nieuwe termijn van twee maanden de voorzitter van het scheidsgerecht aanwijst. 
Vervolgens verzoekt de voorzitter van het scheidsgerecht de partij die nog geen arbiter 
heeft benoemd, dit binnen twee maanden te doen. Indien zij dit binnen dat tijdvak niet 
doet, deelt de voorzitter dit mede aan de Uitvoerend Secretaris van de Economische 
Commissie voor Europa, die vervolgens binnen een volgend tijdvak van twee maanden de 
benoeming verricht. 
5. Het scheidsgerecht neemt zijn beslissing in overeenstemming met het internationale 
recht en met de bepalingen van dit Verdrag. 
6. Ieder krachtens de bepalingen van deze Bijlage ingesteld scheidsgerecht stelt zijn eigen 
procedureregels vast. 
7. De beslissingen van het scheidsgerecht betreffende zowel procedures als aan hem 
voorgelegde aangelegenheden worden genomen met een meerderheid van de stemmen van 
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zijn leden. 
8. Het scheidsgerecht kan alle passende maatregelen nemen ter vaststelling van de feiten. 
9. De partijen bij het geschil doen alles wat in hun vermogen ligt om het werk van het 
scheidsgerecht te vergemakkelijken, met name door: 

a) het scheidsgerecht alle relevante documenten, voorzieningen en informatie te 
verstrekken; 

b) het scheidsgerecht indien nodig in staat te stellen getuigen of deskundigen op te roepen 
en te horen. 

10. De partijen en de arbiters beschermen de vertrouwelijkheid van de informatie die zij 
gedurende het werk van het scheidsgerecht in vertrouwen verkrijgen. 
11. Het scheidsgerecht kan, op verzoek van een van de partijen, tussentijdse 
beschermingsmaatregelen aanbevelen. 
12. Indien een van de partijen bij het geschil niet voor het scheidsgerecht verschijnt of haar 
zaak niet verdedigt, kan de andere partij het scheidsgerecht verzoeken de procedure voort 
te zetten en zijn uiteindelijke beslissing te nemen. Het feit dat een partij niet voor het 
scheidsgerecht verschijnt of haar zaak niet verdedigt, vormt geen belemmering voor de 
voortzetting van de procedure. 
13. Het scheidsgerecht kan tegeneisen die rechtstreeks voortkomen uit de aangelegenheid 
die het onderwerp van het geschil is, horen en erover beslissen. 
14. Tenzij het scheidsgerecht anders bepaalt vanwege de bijzondere omstandigheden van 
de zaak, worden de kosten van het scheidsgerecht, met inbegrip van de honorering van zijn 
leden, in gelijke delen gedragen door de partijen bij het geschil. Het scheidsgerecht houdt 
een overzicht van al zijn kosten bij, en verstrekt de partijen daarvan een eindopgave. 
15. Iedere Partij bij dit Verdrag die een belang ten aanzien van het recht heeft bij de 
aangelegenheid die het onderwerp van het geschil is, en waarvoor de beslissing van het 
scheidsgerecht gevolgen kan hebben, kan zich met de instemming van het scheidsgerecht 
voegen in de procedure. 
16. Het scheidsgerecht doet zijn uitspraak binnen vijf maanden na de datum waarop het 
werd ingesteld, tenzij het het noodzakelijk acht deze termijn te verlengen met een termijn 
van ten hoogste vijf maanden. 
17. De uitspraak van het scheidsgerecht dient vergezeld te gaan van een uiteenzetting van 
de gronden. De uitspraak is onherroepelijk en bindend voor alle partijen bij het geschil. De 
uitspraak wordt door het scheidsgerecht toegezonden aan de partijen bij het geschil en aan 
het secretariaat. Het secretariaat zendt de ontvangen informatie toe aan alle Partijen bij dit 
Verdrag. 
18. Ieder geschil dat tussen partijen ontstaat betreffende de uitlegging of tenuitvoerlegging 
van de uitspraak kan door elk van de partijen worden voorgelegd aan het scheidsgerecht 
dat de uitspraak heeft gedaan of, indien het daaraan niet kan worden voorgelegd, aan een 
ander scheidsgerecht dat hiertoe wordt ingesteld op dezelfde wijze als het eerstbedoelde 
scheidsgerecht. 

(1) Kerncentrales en andere kernreactoren houden op zulke installaties te zijn wanneer 
alle splijtstoffen en andere radioactief besmette elementen permanent van de plaats 
van de installatie zijn verwijderd. 

(2) Voor de toepassing van dit Verdrag wordt onder "vliegveld" verstaan een vliegveld dat 
beantwoordt aan de definitie van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart 
(Chicago, 1944), tot oprichting van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie 
(bijlage 14). 

(3) Voor de toepassing van dit Verdrag wordt onder "autoweg" verstaan een weg die 
beantwoordt aan de definitie van de Europese Overeenkomst inzake internationale 
hoofdverkeerswegen van 15 november 1975. 

Over deze akte 

Publicatiedatum 	 24/04/2003 

Afkondigingsdatum 	 25/06/1998 
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Inwerkingtreding 	 30/10/2001 

Kluwernummer 	 60031 

Verkorte benaming 	 verdrag van Aarhus 

Bron 	 Belgisch Staatsblad 

Trefwoorden: 

Toegang publiek tot milieu-informatie (internationale reglementering) 
Milieurecht (internationale reglementering) 
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Wolters Kluwer jura 

Verdrag van 25 februari 1991 inzake milieu-
effectrapportage in grensoverschrijdend verband 

(B.S., 31 december 1999) 

De Partijen bij dit verdrag, 
Zich bewust zijnde van het verband tussen economische bedrijvigheid en de gevolgen daarvan voor het milieu, 
Bevestigend dat het noodzakelijk is vanuit het oogpunt van het milieu verantwoorde en duurzame ontwikkeling te 
verzekeren, 
Vastbesloten de internationale samenwerking bij milieu-effectrapportage, met name in grensoverschrijdende context, uit te 
breiden, 
Indachtig de noodzaak en het belang van het ontwikkelen van anticiperend beleid, en van het voorkomen, verminderen en 
controleren van belangrijke nadelige milieu-effecten in het algemeen en meer in het bijzonder in grensoverschrijdende 
context, 
Herinnerend aan de desbetreffende bepalingen van het Handvest van de Verenigde Naties, de Verklaring van de 
Conferentie inzake het menselijk leefmilieu te Stockholm, de Slotakte van de Conferentie over veiligheid en samenwerking 
in Europa (CVSE) en de Slotdocumenten van de bijeenkomsten te Madrid en te Wenen van vertegenwoordigers van de 
Staten die deelnemen aan de CVSE, 
Verheugd over de voortdurende inzet van Staten om, door middel van hun nationale wettelijke en bestuurlijke bepalingen 
en hun nationale beleid, de toepassing van milieu-effectrapportage te verzekeren, 
Zich bewust van de noodzaak in een vroeg stadium van het besluitvormingsproces expliciete aandacht aan milieufactoren 
te schenken door de toepassing van milieu-effectrapportage, op alle betrokken bestuurlijke niveaus, als noodzakelijk 
instrument voor het verbeteren van de kwaliteit van de informatie die wordt aangeboden aan degenen die besluiten 
moeten nemen, opdat vanuit het oogpunt van het milieu verantwoorde besluiten kunnen worden genomen, waarbij er 
zorgvuldig naar wordt gestreefd belangrijke nadelige effecten, met name in grensoverschrijdende context, tot het minimum 
te beperken, 
Indachtig de inspanningen van internationale organisaties ter bevordering van de toepassing van milieu-effectrapportage 
op zowel nationaal als internationaal niveau en rekening houdend met het werk op het gebied van de milieu-
effectrapportage dat wordt verricht onder de auspiciën van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde 
Naties, met name de resultaten die zijn bereikt door het seminar inzake milieu-effectrapportage (september 1987, 
Warschau, Polen), alsmede gelet op de doeleinden en inzake milieu-effectrapportage, aangenomen door de Beheersraad 
van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties, en de ministeriële verklaring inzake duurzame ontwikkeling (mei 1990, 
Bergen, Noorwegen), 
Zijn het volgende overeengekomen: 

Goedgekeurd bij art. 2 W. 9 juni 1999 (B.S., 31 december 1999 (eerste uitg.)). 

Trefwoorden: 

Milieueffectrapportering (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) 
Milieueffect- en veiligheidsrapportage (Vlaams Gewest), algemeen 
Milieurecht (internationale reglementering) 
Milieueffectrapportering (Waals Gewest), algemeen 

Art. 1 Begripsomschrijvingen 

Voor de toepassing van dit Verdrag wordt verstaan onder: 

1. "partijen": de partijen bij het Verdrag, tenzij het zinsverband anders vereist; 
2. "partij van herkomst": de partij of partijen bij dit Verdrag onder wier rechtsmacht er sprake is 

van een voorgenomen activiteit; 
3. "mogelijk benadeelde partij": de partij of partijen bij dit Verdrag die het grensoverschrijdende 

effect van een voorgenomen activiteit mogelijk maakt; 
4. "betrokken partijen": de partij van herkomst en de mogelijk benadeelde partij die deelnemen 

aan een milieu-effectrapportageprocedure ingevolge dit Verdrag; 
5. "voorgenomen activiteit": een activiteit of een ingrijpende wijziging van een activiteit die 

volgens een van toepassing zijnde nationale procedure onderworpen is aan een door een 
bevoegde autoriteit te nemen besluit; 

6. "milieu-effectrapportage": een nationale procedure voor het beoordelen van het effect dat een 
voorgenomen activiteit mogelijk heeft op het milieu; 

7. "effect": ieder door een voorgenomen activiteit teweeggebracht gevolg voor het milieu, met 
inbegrip van de gezondheid en veiligheid van de mens, de flora, de fauna, de bodem, de lucht, 
het water, het klimaat, het landschap en historische monumenten of andere fysieke structuren, 
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of op de samenhang tussen deze personen, of op de samenhang tussen deze aspecten; ook 
worden bedoeld gevolgen voor het culturele erfgoed of voor de sociaal-economsiche 
omstandigheden voortvloeiend uit veranderingen in die aspecten; 

8. "grensoverschrijdend effect": ieder effect, niet uitsluitend van mondiale aard, dat binnen een 
gebied onder de rechtsmacht van een partij wordt teweeggebracht door een voorgenomen 
activiteit die geheel of gedeeltelijk zou plaatsvinden binnen het gebied onder de rechtsmacht 
van een andere partij; 

9. "bevoegde autoriteit": de nationale autoriteit of autoriteiten die een partij belast met de 
uitvoering van de in dit Verdrag vervatte taken en/of de autoriteit of autoriteiten aan welke 
een partij de beslissingsbevoegdheid ten aanzien van een voorgenoemde activiteit heeft 
opgedragen; 

10. "het publiek": een of meer natuurlijke personen of rechtspersonen. 

Art. 2 Algemene bepalingen 

1. De partijen nemen, afzonderlijk of gezamenlijk, alle passende en doeltreffende maatregelen ter 
voorkoming, beperking en beheersing van belangrijke nadelige grensoverschrijdende milieu-
effecten van voorgenomen activiteiten. 
2. Elke partij neemt de nodige wettelijke, bestuurlijke of andere maatregelen ter uitvoering van de 
bepalingen van dit Verdrag; onder meer stelt zij ten aanzien van de in Aanhangsel I genoemde 
voorgenomen activiteiten die mogelijk een belangrijk nadelig grensoverschrijdend effect hebben, 
een milieu-effectrapportageprocedure vast die deelneming door het publiek toelaat en voorziet in 
het opstellen van het in Aanhangsel II nader omschreven milieu-effectrapport. 
3. De partij van herkomst draagt er zorg voor dat in overeenstemming met de bepalingen van dit 
Verdrag milieu-effectrapportage plaatsvindt voordat er een besluit tot machtiging of uitvoering van 
een in Aanhangsel I genoemde voorgenomen activiteit die mogelijk een belangrijk nadelig 
grensoverschrijdend effect heeft, wordt genomen. 
4. De partij van herkomst draagt er overeenkomstig de bepalingen van dit Verdrag zorg voor dat 
de mogelijk benadeelde partijen in kennis worden gesteld van het feit dat er sprake is van een in 
Aanhangsel I genoemde voor genomen activiteit die mogelijk een belangrijk nadelig 
grensoverschrijdend effect heeft. 
5. Betrokken partijen bespreken, op initiatief van een van hen, of een niet in Aanhangsel I 
genoemde voorgenomen activiteit mogelijk een belangrijk nadelig grensoverschrijdend effect heeft 
en of zij derhalve moet worden behandeld alsof zij wel als zodanig wordt genoemd. Indien de 
partijen dit overeenkomen, wordt deze activiteit als zodanig behandeld. Algemene richtsnoeren 
voor het kiezen van criteria om te bepalen of er al dan niet sprake is van een belangrijk nadelig 
grensoverschrijdend effect, worden gegeven in Aanhangsel III. 
6. De partij van herkomst biedt, in overeenstemming met de bepalingen van dit Verdrag, het 
publiek in de gebieden die het effect mogelijk raakt, de gelegenheid deel te nemen aan 
desbetreffende milieu-effectrapportageprocedures ten aanzien van voorgenomen activeiten en 
draagt er zorg voor dat de gelegenheid die wordt geboden aan het publiek van de mogelijk 
benadeelde partij gelijkwaardig is aan die welke wordt geboden aan het publiek in de partij van 
herkomst. 
7. Milieu-effectrapportage als voorgeschreven door dit Verdrag vindt ten minste plaats op 
projectniveau. Voor zover relevant trachten de partijen de beginselen van milieu-effectrapportage 
eveneens toe te passen op beleidsvoornemens, plannen en programma's. 
8. De bepalingen van dit Verdrag doen geen afbreuk aan het recht van partijen nationale wetten, 
regelingen, bestuurlijke bepalingen of algemeen aanvaarde rechtspraktijken toe te passen ter 
bescherming van informatie waarvan de verschaffing schadelijk zou zijn voor industriële geheimen 
en handelsgeheimen of voor de nationale veiligheid. 
9. De bepalingen van dit Verdrag doen geen afbreuk aan het recht van partijen om, eventueel 
door bilaterale of multilaterale regelingen, strengere maatregelen toe te passen dan voorzien in dit 
Verdrag. 
10. De bepalingen van dit Verdrag laten iedere verplichting die de partijen krachtens het 
internationale recht hebben ten aanzien van activiteiten die (mogelijk) een grensoverschrijdend 
effect hebben, onverlet. 

Art. 3 Kennisgeving 

1. Indien er sprake is van een in Aanhangsel I genoemde voorgenomen activiteit die mogelijk een 
belangrijk nadelig grensoverschrijdend effect heeft, doet de partij van herkomst hiervan, met het 
oog op voldoende en doeltreffend overleg zoals bedoeld in artikel 5, in een zo vroeg mogelijk 
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stadium en niet later dan het tijdstip waarop zij haar eigen publiek over de voorgenomen activiteit 
informeert, kennisgeving aan iedere partij die zij als mogelijk benadeelde partij beschouwt. 
2. Deze kennisgeving bevat onder meer: 

a) informatie over de voorgenomen activiteit, met inbegrip van alle beschikbare informatie over 
het mogelijke grensoverschrijdende effect ervan; 

b) een omschrijving van de aard van het te nemen besluit, en 
c) de vermelding van een redelijke termijn waarbinnen een antwoord krachtens lid 3 van dit 

artikel vereist is, de aard van de voorgestelde activiteit in aanmerking genomen; 
en kan tevens de in lid 5 van dit Artikel bedoelde informatie bevatten. 

3. De mogelijk benadeelde partij zendt de partij van herkomst haar antwoord binnen de in de 
kennisgeving vermelde termijn; zij bevestigt de ontvangst van de kennisgeving en geeft aan of zij 
al dan niet voornemens is deel te nemen aan de milieu-effectrapportageprocedure. 
4. Indien de mogelijk benadeelde partij aangeeft dat zij niet voornemens is deel te nemen aan de 
milieu-effectrapportageprocedure, of indien zij niet binnen de in de kennisgeving aangeduide 
termijn een antwoord zendt, zijn de bepalingen van de leden 5, 6, 7 en 8 van dit Artikel en van de 
Artikelen 4 tot en met 7 niet van toepassing. In deze omstandigheden blijft het recht van een 
partij van herkomst om te bepalen of, op grond van haar nationale recht en praktijk, milieu-
effectrapportage al dan niet moet plaatsvinden, onverminderd bestaan. 
5. Zodra de partij van herkomst van de mogelijk benadeelde partij een antwoord ontvangt waarin 
deze aangeeft te willen deelnemen aan de milieu-effectrapportageprocedure, verstrekt de partij 
van herkomst de mogelijk benadeelde partij, indien zij dit niet reeds heeft gedaan: 

a) relevante informatie over de milieu-effectrapportageprocedure, waarin mede de termijn voor 
het indienen van commentaar wordt vermeld; 

b) relevante informatie over de voorgenomen activiteit en over het mogelijke belangrijke nadelige 
grensoverschrijdende effect ervan. 

6. Een mogelijk benadeelde partij verstrekt de partij van herkomst, indien deze daarom verzoekt, 
informatie, mits redelijkerwijs verkrijgbaar, over het mogelijk benadeelde milieu onder de 
rechtsmacht van de mogelijk benadeelde partij, indien deze informatie vereist is voor het opstellen 
van het milieu-effectrapport. De informatie wordt onverwijld verstrekt, eventueel door 
tussenkomst van een gezamenlijk lichaam. 
7. Wanneer een partij van mening is dat zij een belangrijk nadelig grensoverschrijdend effect zou 
kunnen ondervinden van een in Aanhangsel I genoemde voorgenomen activiteit, en indien geen 
kennisgeving is gedaan in overeenstemming met lid 1 van dit artikel, wisselen de betrokken 
partijen, op verzoek van de mogelijk benadeelde partij, voldoende informatie uit voor het houden 
van besprekingen over de vraag of er mogelijk een belangrijk nadelig grensoverschrijdend effect 
zal optreden. Indien de partijen overeenkomen dat deze mogelijkheid aanwezig is, zijn de 
bepalingen van dit Verdrag dienovereenkomstig van toepassing. Indien de partijen het niet eens 
kunnen worden over de vraag of er mogelijk een belangrijk nadelig grensoverschrijdend effect zal 
optreden, kan elke van die partijen deze vraag in overeenstemming met de bepalingen van 
Aanhangsel IV voorleggen aan een onderzoekcommissie, met het verzoek om advies over de 
mogelijkheid dat een belangrijk nadelig grensoverschrijdend effect zal optreden, tenzij de partijen 
een andere methode overeenkomen voor het oplossen van deze vraag. 
8. De betrokken partijen dragen er zorg voor dat het publiek van de mogelijk benadeelde partij in 
de gebieden die het grensoverschrijdende effect mogelijk raakt, wordt geïnformeerd over de 
voorgenomen activiteit en de gelegenheid wordt geboden commentaar te geven op of bezwaar te 
maken tegen de voorgenomen activiteit en dit commentaar of bezwaar, hetzij rechtstreeks hetzij 
door tussenkomst van de partij van herkomst, te doen toekomen aan de bevoegde autoriteit van 
de partij van herkomst. 

Art. 4 Het opstellen van het milieu-effectrapport 

1. Het milieu-effectrapport dat bij de bevoegde autoriteit van de partij van herkomst moet worden 
ingediend, omvat ten minste de in Aanhangsel II omschreven informatie. 
2. De partij van herkomst zendt de mogelijk benadeelde partij, eventueel door tussenkomst van 
een gezamenlijk lichaam, het milieu-effectrapport toe. De betrokken partijen dragen zorg voor de 
toezending van het milieu-effectrapport aan de autoriteiten en het publiek van de mogelijk 
benadeelde partij in de gebieden die het grensoverschrijdende effect mogelijk raakt, en bieden 
een redelijke termijn voor het indienen van commentaar bij de bevoegde autoriteit van de partij 
van herkomst, hetzij rechtstreeks hetzij door tussenkomst van de partij van herkomst, voordat het 
definitieve besluit over de voorgenomen activiteit wordt genomen. 
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Art. 5 Overleg op basis van het milieu-effectrapport 

Na de voltooiing van het milieu-effectrapport treedt de partij van herkomst, zonder onnodige 
vertraging, met de mogelijk benadeelde partij in overleg over onder meer het mogelijke 
grensoverschrijdende effect van de voorgenomen activiteit en over maatregelen om dit effect te 
beperken of uit te sluiten. In dit overleg kunnen de volgende zaken aan de orde komen: 

a) mogelijke alternatieven voor de voorgenomen activiteit, met inbegrip van de keuze om geen 
activiteit te doen platsvinden (het nulalternatief), en mogelijke maatregelen om het belangrijke 
nadelige grensoverschrijdende effect te verminderen en, op kosten van de partij van herkomst, 
het effect van die maatregelen te controleren; 

b) andere vormen van mogelijke onderlingen bijstand bij het beperken van belangrijke nadelige 
grensoverschrijdende effecten van de voorgenomen activiteit, en 

c) alle andere met de voorgenomen activiteit verband houdende zaken. 

De partijen komen bij aanvang van het overleg een redelijk tijdsbestek voor de duur ervan 
overeen. Het overleg kan eventueel worden gevoerd door tussenkomst van een gezamenlijk 
lichaam. 

Art. 6 Het definitieve besluit 

1. De partijen dragen er zorg voor dat bij het nemen van het definitieve besluit over de 
voorgenomen activiteit gepast rekening wordt gehouden met het resultaat van de milieu-
effectrapportage, met inbegrip van het milieu-effectrapport, alsook met het commentaar daarop 
dat is ontvangen ingevolge Artikel 3, lid 8, en artikel 4, lid 2, en met het resultaat van het in 
Artikel 5 bedoelde overleg. 
2. De partij van herkomst deelt de mogelijk benadeelde partij het definitieve besluit over de 
voorgenomen activiteit mede, alsmede de redenen en overwegingen waarop het is gebaseerd. 
3. Indien een betrokken partij, voordat de uitvoering van een voorgenomen activiteit wordt 
aangevangen, de beschikking krijgt over bijkomende informatie over het belangrijke nadelige 
grensoverschrijdende effect van die activiteit, welke informatie niet beschikbaar was op het tijdstip 
waarop het besluit over die activiteit werd genomen, en die het besluit inhoudelijk zou kunnen 
hebben beïnvloed, deelt die partij dit onmiddellijk mede aan de andere betrokken partij of 
partijen. Indien een van de betrokken partijen hierom verzoekt, wordt overleg gepleegd over de 
vraag of het besluit moet worden herzien. 

Art. 7 Evaluatie 

1. De betrokken partijen besluiten, indien een van hen daarom verzoekt, of, en zo ja, in welke 
mate, een evaluatie wordt verricht, rekening houdend met het oog op het mogelijke belangrijke 
nadelige grensoverschrijdende effect van de activiteit ten aanzien waarvan milieu-effect 
repportage heeft plaatsgevonden ingevolge dit Verdrag. Evaluatie behelst met name toezicht op 
de activiteit en vaststelling van eventuele nadelige grensoverschrijdende effecten. Dit toezicht en 
deze vaststelling kunnen plaatsvinden met het oog op de verwezenlijking van de in Aanhangsel V 
genoemde doeleinden. 
2. Wanneer de partij van herkomst of de mogelijk benadeelde partij ten gevolge van een evaluatie 
op redelijke gronden tot de slotsom komt dat er sprake is van een belangrijk nadelig 
grensoverschrijdend effect of dat factoren aan het licht zijn gekomen die tot een dergelijk effect 
kunnen leiden, deelt zij dit onmiddellijk mee aan de andere partij. De betrokken partijen plegen 
vervolgens overleg over de nodige maatregelen om dat effect te beperken of uit te sluiten. 

Art. 8 Bilaterale en multilaterale samenwerking 

De partijen kunnen bestaande bilaterale of multilaterale overeenkomsten of andere regelingen 
voortzetten, of nieuwe zodanige overeenkomsten of regelingen aangaan, ter nakoming van hun 
verplichtingen krachtens die Verdrag. De lijst van punten in Aanhangsel VI zou als basis kunnen 
dienen voor deze overeenkomsten of regelingen. 

Art. 9 Onderzoekprogramma's 

De partijen schenken bijzondere aandacht aan het opzetten of intensiveren van specifieke 
onderzoekprogramma's gericht op: 
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a) het verbeteren van bestaande kwalitatieve en kwantitatieve methoden voor het beoordelen 
van de effecten van voorgenomen activiteiten; 

b) het verkrijgen van beter inzicht in de samenhang tussen oorzaak en gevolg en in de rol 
daarvan in geïntegreerd milieubeleid; 

c) het analyseren en controleren van de doelmatige uitvoering van beslissingen over 
voorgenomen activiteiten, ten einde effecten tot het minimum te beperken of te voorkomen; 

d) het ontwikkelen van methoden om creatieve benaderingen te stimuleren bij het zoeken naar 
milieuvriendelijke alternatieven voor voorgenomen activiteiten en voor bestaande productie-
en consumptiepatronen; 

e) het ontwikkelen van methoden voor toepassing van de beginselen van milieu-effectrapportage 
op macro-economisch niveau. 

De partijen wisselen de resultaten van de hierboven bedoelde onderzoekprogramma's uit. 

Art. 10 Status van de aanhangsels 

De Aanhangsels bij dit Verdrag vormen een integrerend deel van het Verdrag. 

Art. 11 Vergaderingen van de partijen 

1. De partijen komen, voor zover mogelijk, bijeen ter gelegenheid van de jaarlijkse zittingen van 
de adviseurs van Regeringen van lid-staten van de Economische Commissie voor Europa inzake 
milieu- en waterproblemen. De eerste vergadering van de partijen wordt niet later dan een jaar na 
de datum van inwerkingtreding van dit Verdrag belegd. Daarna worden vergaderingen van de 
partijen gehouden wanneer nodig geacht door een vergadering van de partijen, of op schriftelijk 
verzoek van een partij, mits dit verzoek, binnen zes maanden nadat het door het secretariaat aan 
de partijen is toegezonden, door ten minste een derde van de partijen wordt gesteund. 
2. De partijen toetsen de uitvoering van het Verdrag voortdurend en hiertoe verbinden zij zich tot: 

a) de toetsing van het beleid en de methoden betreffende milieu-effectrapportage van de 
partijen, ter verbetering van milieu-effectrapportageprocedures in grensoverschrijdende 
context; 

b) de uitwisseling van informatie over ervaring die wordt opgedaan in het aangaan en uitvoeren 
van bilaterale en multilaterale overeenkomsten of andere regelingen betreffende de toepassing 
van milieu-effectrapportage in grensoverschijdende context, waarbij een of meer van de 
partijen partij zijn; 

c) de gebruikmaking van de diensten van bevoegde internationale lichamen en wetenschappelijke 
commissies van deskundigen, wanneer nodig, ten aanzien van methodologische en technische 
aspecten van de verwezenlijking van de doeleinden van dit Verdrag; 

d) het tijdens hun eerste vergadering bespreken en door middel van consensus aannemen van 
een reglement van orde voor hun vergaderingen; 

e) het bespreken en eventueel aannemen van voorstellen tot wijziging van dit Verdrag; 
f) het bespreken en treffen van alle overige maatregelen die vereist kunnen zijn voor de 

verwezenlijking van de doeleinden van dit Verdrag. 

Art. 12 Stemrecht 

1. Elke partij bij dit Verdrag heeft één stem. 
2. In afwijking van lid 1 van dit Artikel oefenen regionale organisaties voor economische 
integratie, ten aanzien van aangelegenheden die onder hun bevoegdheid vallen, hun stemrecht uit 
met een aantal stemmen dat gelijk is aan het aantal van hun lid-staten dat partij is bij het 
Verdrag. Deze organisaties oefenen hun stemrecht niet uit indien hun lid-staten hun stemrecht 
uitoefenen, en omgekeerd. 

Art. 13 Secretariaat 

Het uitvoerend secretariaat van de Economische Commissie voor Europa verricht de volgende 
secretariaatstaken: 

a) het beleggen en voorbereiden van vergaderingen van de partijen; 
b) het toezenden aan de partijen van verslagen en andere informatie die in overeenstemming 

met de bepalingen van dit Verdrag worden ontvangen, en 
c) het verrichten van overige taken waarin dit Verdrag voorziet, of die worden vastgesteld door 
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de partijen. 

Art. 14 Wijziging van het Verdrag 

1. Iedere partij kan voorstellen doen tot wijziging van dit Verdrag. 
2. Voorstellen tot wijziging worden schriftelijk ingediend bij het secretariaat, dat deze doet 
toekomen aan alle partijen. Tijdens de volgende vergadering van de partijen worden de 
voorstellen besproken, mits zij door het secretariaat ten minste negentig dagen tevoren aan de 
partijen zijn toegezonden. 
3. De partijen stellen alles in het werk om overeenstemming te bereiken over voorstellen tot 
wijziging van dit Verdrag door middel van consensus. Indien alles in het werk is gesteld om tot 
consensus te komen en geen overeenstemming is bereikt, wordt het voorstel in laatste instantie 
aangenomen met een meerderheid van drie vierde van de stemmen van de partijen die aanwezig 
zijn en hun stem uitbrengen op de vergadering. 
4. Wijzigingen van dit Verdrag die worden aangenomen in overeenstemming met lid 3 van dit 
artikel, worden door de depositaris aan alle partijen voorgelegd ter bekrachtiging, goedkeuring of 
aanvaarding. Wijzigingen treden ten aanzien van partijen die deze hebben bekrachtigd, 
goedgekeurd of aanvaard, in werking op de negentigste dag nadat de depositaris van ten minste 
drie vierde van de partijen een kennisgeving van bekrachtiging, goedkeuring of aanvaarding heeft 
ontvangen. Daarna treden zij ten aanzien van iedere andere partij in werking op de negentigste 
dag nadat die partij haar akte van bekrachtiging, goedkeuring of aanvaarding van de wijzigingen 
heeft nedergelegd. 
5. Voor de toepassing van dit Artikel wordt onder de partijen die aanwezig zijn en hun stem 
uitbrengen verstaan de partijen die aanwezig zijn en een stem voor of tegen een voorstel 
uitbrengen. 
6. De in lid 3 van dit Artikel beschreven stemprocedure wordt niet geacht een precedent te 
vormen voor in de toekomst binnen de Economische Commissie voor Europa te sluiten 
overeenkomsten. 

Art. 15 De regeling van geschillen 

1. Indien tussen twee of meer partijen een geschil ontstaat over de uitlegging of de toepassing 
van dit Verdrag, trachten zij dit op te lossen door onderhandeling of volgens een andere voor alle 
partijen bij het conflict aanvaardbare methode voor de regeling van geschillen. 
2. Een partij kan bij haar ondertekening, bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring van of 
toetreding tot dit Verdrag, of te allen tijde daarna, schriftelijk aan de depositaris mededelen dat 
zij, in geval van een geschil dat niet wordt opgelost in overeenstemming met lid 1 van dit Artikel, 
de toepassing van de volgende twee methoden voor het regelen van geschillen, dan wel één van 
beide, als verplicht aanvaardt ten aanzien van iedere partij die dezelfde verplichting aanvaardt: 

a) voorlegging van het geschil aan het Internationaal Gerechtshof; 
b) arbitrage volgens de in Aanhangsel VII beschreven procedure. 

3. Indien de partijen bij het geschil beide in lid 2 van dit Artikel genoemde methoden voor de 
regering van geschillen hebben aanvaard, kan het geschil alleen aan het Internationaal 
Gerechtshof worden voorgelegd, tenzij de partijen anders overeenkomen. 

Art. 16 Ondertekening 

Dit Verdrag staat van 25 februari tot 1 maart 1991 te Espoo (Finland) en daarna tot 2 september 
1991 op de Zetel van de Verenigde Naties te New York open voor ondertekening door de lid-staten 
van de Economische Commissie voor Europa almede voor Staten die een consultatieve status bij 
de Economische Commissie voor Europa hebben krachtens paragraaf 8 van resolutie 36 (IV) van 
28 maart 1947 van de Economische en Sociale Raad, en door regionale organisaties voor 
economische integratie opgericht door soevereine Staten die lid zijn van de Economische 
Commissie voor Europa en waaraan de lid-staten bevoegdheden hebben overgedragen ten aanzien 
van aangelegenheden die onder dit Verdrag vallen, met inbegrip van de bevoegdheid om ten 
aanzien van die aangelegenheden verdragen aan te gaan. 

Art. 17 Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring en toetreding 

1. Dit Verdrag dient te worden bekrachtigd, aanvaard of goedgekeurd door ondertekenende Staten 

http://■vwvv- jura.be/secure/PrintActions.aspx?PrintA0-print=true&documentId=ln353... 22/11/2016 



Kluwer België1 Jura 1 Print 	 Page 7 of 13 

en regionale organisaties voor economische integratie. 
2. Dit Verdrag staat vanaf 3 september 1991 open voor toetreding door de in Artikel 16 bedoelde 
Staten en organisaties. 
3. De akten van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding worden nedergelegd bij de 
Secretaris-generaal van de Verenigde Naties, die de functie van depositaris vervult. 
4. Iedere organisatie zoals bedoeld in Artikel 16 die partij wordt bij dit Verdrag zonder dat een van 
haar lidstaten partij is, is gebonden door alle verplichtingen krachtens dit Verdrag. Wanneer een of 
meer lid-staten van een zodanige organisatie partij bij dit Verdrag zijn, beslissen de organisatie en 
haar lid-staten over hun onderscheiden verantwoordelijkheden ten aanzien van de nakoming van 
hun verplichtingen krachtens het Verdrag. In dat geval mogen de organisatie en de lid-staten niet 
tegelijkertijd rechten krachtens dit Verdrag uitoefenen. 
5. In hun akten van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding geven de in Artikel 16 
bedoelde regionale organisaties voor economische integratie de reikwijdte aan van hun 
bevoegdheid ten aanzien van de aangelegenheden die onder dit Verdrag vallen. Deze organisaties 
doen de depositaris tevens mededeling van iedere relevante verandering in de reikwijdte van hun 
bevoegdheid. 

Art. 18 Inwerkingtreding 

1. Dit Verdrag treedt in werking op de negentigste dag na de datum van nederlegging van de 
zestiende akte van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding. 
2. Voor de toepassing van lid 1 van dit Artikel wordt de door een regionale organisatie voor 
economische ingratie nedergelegde akte niet meegeteld naast akten die nedergelegd zijn door lid-
staten van die organisatie. 
3. Ten aanzien van elke in Artikel 16 bedoelde Staat of organisatie die dit Verdrag bekrachtigt, 
aanvaardt of goedkeurt of ertoe toetreedt na de nederlegging van de zestiende akte van 
bekrachting, aanvaarding, goedkeuring of toetreding, treedt het Verdrag in werking op de 
negentigste dag na de datum van nederlegging door die Staat of organisatie van zijn of haar akte 
van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding. 

Art. 19 Opzegging 

Elke partij kan, te allen tijde na vier jaar vanaf de datum waarop dit Verdrag ten aanzien van die 
partij in werking is getreden, het Verdrag opzeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving 
aan de depositaris. De opzegging wordt van kracht op de negentigste dag na de datum van 
ontvangst van de kennisgeving door de depositaris. De opzegging doet geen afbreuk aan de 
toepassing van de Artikelen 3 tot en met 6 van dit Verdrag op een voorgenomen activiteit ten 
aanzien waarvan een kennisgeving is gedaan overeenkomstig Artikel 3, lid 1, of een verzoek is 
gedaan ingevolge Artikel 3, lid 7, voordat de opzegging van kracht werd. 

Art. 20 Authentieke teksten 

Het originele exemplaar van dit Verdrag, waarvan de Engelse, de Franse en de Russische tekst 
gelijkelijk authentiek zijn, wordt nedergelegd bij de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties. 

Gebonden staten 

STATEN 
Lijst met de gebonden staten 

ONDERTEKENING 	S BEKRACHTIGING, A 	DATUM VAN 
STATENOPVOLGING 	AANVAARDING, G 	INWERKINGTREDING 

GOEDKEURING, 	T 
TOETREDING 

Albanië 26 februari 1991 4 oktober 1991 10 september 1997 

Armenië 21 februari 1997 T 10 september 1997 

Azerbeidzjan 25 maart 1999 T 23 juni 1999 

Bela rus 26 februari 1991 

België 26 februari 1991 2 juli 1999 30 september 1999 

Bulgarije 26 februari 1991 12 mei 1995 10 september 1997 

Canada 26 februari 1991 13 mei 1998 11 augustus 1998 

Denemarken 26 februari 1991 14 maart 1997 G 10 september 1997 

Duitsland 26 februari 1991 

Europese 	26 februari 1991 24 juni 1997 G 22 september 1997 
Gemeenschappen 
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Finland 

Frankrijk 

Griekenland 

Hongarije 

Ierland 

Ijsland 

Italië 

Kroatië 

Letland 

Liechtenstein 

Luxemburg 

Nederland 

Noorwegen 

Oekraine 

Oostenrijk 

Polen 

Portugal 

Republiek 
Moldova 

Roemenië 

Russische 
Federatie 

Slovakije 

Slovenië 

Spanje 

26 februari 1991 

26 februari 1991 

26 februari 1991 

26 februari 1991 

27 februari 1991 

26 februari 1991 

26 februari 1991 

26 februari 1991 

25 februari 1991 

25 februari 1991 

26 februari 1991 

26 februari 1991 

26 februari 1991 

26 februari 1991 

26 februari 1991 

6 juni 1991 

28 mei 1993 

26 februari 1991 

30 september 1993 S 

10 augustus 
	

A 10 september 1997 
1995 

24 februari 1998 
	

25 mei 1998 

11 juli 1997 
	

9 oktober 1997 

19 januari 1995 
	

10 september 1997 

8 juli 1996 
	

T 10 september 1997 

31 augustus 
	

T 29 november 1998 
1998 

9 juli 1998 
	

T 7 oktober 1998 

29 augustus 
	

10 september 1997 
1995 

28 februari 1995 A 10 september 1997 

23 juni 1993 
	

10 september 1997 

27 juli 1994 
	

10 september 1997 

12 juni 1997 
	

10 september 1997 

4 januari 1994 	T 10 september 1997 

5 augustus 1998 T 3 november 1998 

10 september 	10 september 1997 
1992 

Tsjechische 
republiek 

Tsjechoslovakije 30 augustus 1991 S 

Verenigd 	26 februari 1991 	10 oktober 1997 	8 januari 1998 
Koninkrijk 

Verenigde Staten 26 februari 1991 
van Amerika 

Zweden 	 26 februari 1991 	24 januari 1992 	10 september 1997 

Zwitserland 	 16 september 	T 10 september 1997 
1996 

Ten blijke waarvan de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd, dit Verdrag hebben ondertekend. 
Gedaan te Espoo (Finland), 25 februari 1991. 

Aanhangsel I Lijst van activiteiten 

1. Raffinaderijen van ruwe aardolie (met uitzondering van bedrijven die uitsluitend smeermiddelen 
van ruwe olie vervaardigen), alsmede installaties voor de vergassing en vloeibaarmaking van ten 
minste 500 ton steenkool of bitumineuze schisten per dag. 
2. Thermische centrales en andere verbrandingsinstallaties met een warmtevermogen van ten 
minste 300 mW, alsmede kerncentrales en andere kernreactoren (met uitzondering van de 
onderzoekinstallaties voor de productie en verwerking van splijt- en kweekstoffen, met een 
constant vermogen van ten hoogste 1 thermische kW). 
3. Installaties die uitsluitend bestemd zijn voor de productie of de verrijking van splijtstoffen, voor 
de opwerking van bestraalde splijtstoffen, of voor de opslag, de verwijdering en de behandeling 
van radioactief afval. 
4. Grootschalige hoogovenbedrijven voor de productie van ruwijzer, staal en niet-ijzerhoudende 
metalen. 
5. Installaties voor de winning van asbest, alsmede voor de behandeling en de verwerking van 
asbest en asbesthoudende producten; voor producten van asbestcement, met een jaarproductie 
van meer dan 20000 ton eindproducten, voor remvoeringen, met een jaarproductie van meer dan 
50 ton eindproducten, alsmede - voor andere toepassingsmogelijkheden van asbest - met een 
gebruik van meer dan 200 ton per jaar. 
6. Geïntegreerde chemische installaties. 
7. Aanleg van autosnelwegen, autowegenti) , spoorwegtrajecten voor spoorverkeer over lange 
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afstand, alsmede van vliegvelden met een start- en landingsbaan van ten minste 2100 meter. 
8. Olie- en buisleidingen met een grote diameter. 
9. Zeehandelshavens alsmede waterwegen en havens voor de binnenvaart, bevaarbaar voor 
schepen van meer dan 1350 ton. 
10. Afvalverwijderingsinstallaties voor verbranding, chemische omzetting of opslag in de grond 
van toxische en gevaarlijke afvalstoffen. 
11. Grote dammen en waterreservoirs. 
12. Werkzaamheden voor het onttrekken van grondwater aan de bodem in gevallen waarin het 
jaarlijkse volume aan de bodem te onttrekken water 10 miljoen m3 of meer bedraagt. 
13. Pulp- en papierproductie van 200 luchtdroge meterton of meer per dag. 
14. Grootschalige mijnbouw, winning en verwerking ter plaatse van metallische ertsen of 
steenkool. 
15. Offshore olie- en gaswinning. 
16. Grote installaties voor de opslag van aardolie en van petrochemische en chemische producten. 
17. Ontbossing van grote gebieden. 

Aanhangsel II De inhoud van het milieu-effectrapport 

De in het milieu-effectrapport op te nemen informatie omvat, ten minste, in overeenstemming 
met Artikel 4: 

a) een beschrijving van de voorgenomen activiteit en het doel ervan; 
b) indien van toepassing, een beschrijving van redelijke alternatieven (bij voorbeeld wat betreft 

locatie of technologie) voor de voorgenomen activiteit, met inbegrip van het nulalternatief; 
c) een beschrijving van het milieu dat mogelijk wordt geraakt door een belangrijk nadelig effect 

van de voorgenomen activiteit en de alternatieven daarvoor; 
d) een beschrijving van het mogelijke milieu-effect van de voorgenomen activiteit en van de 

alternatieven ervoor, en een schatting van de omvang ervan; 
e) een beschrijving van mogelijke maatregelen om het nadelige milieu-effect tot het minimum te 

beperken; 
f) een expliciete aanduiding van de methoden voor het doen van voorspellingen en de daaraan 

ten grondslag liggende vooronderstellingen, alsmede de relevante gegevens over het milieu die 
zijn gebruikt; 

g) een aanduiding van hiaten in kennis en van onzekerheden waarop men bij het verzamelen van 
de vereiste informatie is gestuit; 

h) indien van toepassing, plannen voor controle, beheer en evaluatie, en 
i) een niet technische samenvatting, eventueel met visuele weergraven (kaarten, grafieken, 

enz.). 

Aanhangsel III Algemene criteria als hulpmiddel bij het 
vaststellen van het milieu-effect van activiteiten die niet 
worden genoemd in aanhangsel I 

1. Indien er sprake is van een voorgenomen activiteit waarop Artikel 2, lid 5, van toepassing is, 
kunnen de betrokken partijen bezien of die activiteit mogelijk een belangrijk nadelig 
grensoverschrijdend milieu-effect heeft, met name aan de hand van een of meer van de volgende 
criteria: 

a) omvang: voorgenomen activiteiten die voor dat soort activiteit een grote omvang zouden 
hebben; 

b) plaats: voorgenomen activiteiten die zouden plaatsvinden in of nabij een gebied waar het 
milieu bijzonder kwetsbaar is, of dat van bijzonder belang is (bij voorbeeld watergebieden die 
als bijzonder gelden krachtens de Overeenkomst van Ramar, nationale parken, 
natuurreservaten, gebieden van bijzonder wetenschappelijk belang, of van archeologische, 
culturele of historische betekenis); alsmede voorgenomen activiteiten op plaatsen waar de 
kenmerken van een voorgenomen ontwikkeling belangrijke nadelige gevolgen voor de 
bevolking zouden hebben; 

c) gevolgen: voorgenomen activiteiten met bijzonder ingewikkelde en mogelijk nadelige 
gevolgen, waaronder activiteiten die ernstige gevolgen zouden hebben voor mensen of voor 
waardevolle planten- en diersoorten of organismen activiteiten waardoor het bestaan of het 
mogelijke nut van een gebied wordt bedreigd, en activiteiten die een extra belasting 
veroorzaken waartegen het milieu niet bestand is. 
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2. De betrokken partijen bezien in dit verband voorgenomen activiteiten die nabij een 
internationale grens zijn gepland, alsmede voorgenomen activiteiten die op grotere afstand 
zouden plaatsvinden, die belangrijke nadelige grensoverschrijdende milieu-effecten zouden 
kunnen veroorzaken op grote afstand van de plaats waar zij zijn gepland. 

Aanhangsel IV De onderzoekprocedure 

1. De verzoekende partij(en) stelt (stellen) het secretariaat ervan in kennis dat zij de vraag, of 
een in aanhangsel I genoemde voorgenomen activiteit mogelijk een belangrijk nadelig 
grensoverschrijdend milieu-effect heeft, voorlegt (voorleggen) aan een in overeenstemming met 
de bepalingen van dit aanhangsel ingestelde onderzoekcommissie. In deze kennisgeving wordt het 
voorwerp van het onderzoek vermeld. Het secretariaat stelt alle partijen bij het Verdrag onverwijld 
in kennis van het feit dat de vraag aan een onderzoekcommissie is voorgelegd. 
2. De onderzoekcommissie bestaat uit drie leden. De verzoekende partij en de andere partij bij de 
onderzoekprocedure benoemen elk een wetenschappelijke of technisch deskundige en de twee 
aldus benoemde deskundigen wijzen met gezamenlijke instemming de derde deskundige aan, die 
voorzitter van de onderzoekcommissie wordt. Deze derde deskundige mag geen onderdaan van 
een van de partijen bij de onderzoekprocedure zijn, noch mag hij of zij zijn/haar gewone 
verblijfplaats op het grondgebied van een van die partijen hebben, of in dienst zijn bij een van 
hen, of in een andere hoedanigheid reeds bij de aangelegenheid betrokken zijn geweest. 
3. Indien de voorzitter van de onderzoekcommissie niet is aangewezen binnen twee maanden na 
de benoeming van de tweede deskundige, wijst de uitvoerend secretaris van de Economische 
Commissie voor Europa, op verzoek van een van beide partijen, binnen een volgend tijdvak van 
twee maanden de voorzitter aan. 
4. Indien een van de partijen bij de onderzoekprocedure niet binnen een maand nadat zij de 
kennisgeving van het secretariaat heeft ontvangen, een deskundige heeft benoemd, kan de 
andere partij dit mededelen aan de uitvoerend secretaris van de Economische Commissie voor 
Europa, die binnen een volgend tijdvak van twee maanden de voorzitter van de 
onderzoekcommissie aanwijst. Vervolgens verzoekt de voorzitter van de onderzoekcommissie de 
partij die nog geen deskundige heeft benoemd, dit binnen een maand te doen. Indien die partij dit 
na het verstrijken van dat tijdvak niet heeft gedaan, deelt de voorzitter dit mede aan de 
uitvoerend secretaris van de Economische Commissie voor Europa, die vervolgens binnen twee 
maanden de benoeming verricht. 
5. De onderzoekcommissie stelt haar eigen procedureregels vast. 
6. De onderzoekcommissie kan alle passende maatregelen nemen voor de uitvoering van haar 
taken. 
7. De partijen bij de onderzoekprocedure doen alles wat in hun vermogen ligt om het werk van de 
onderzoekcommissie te vergemakkelijken, met name door: 

a) haar alle relevante documenten, voorzieningen en informatie te verstrekken; 
b) haar indien nodig in staat te stellen getuigen of deskundigen op te roepen en verklaringen van 

hen te verkrijgen. 

8. De partijen en de deskundigen beschermen de vertrouwelijkheid van de informatie die zij 
gedurende het werk van de onderzoekcommissie in vertrouwen verkrijgen. 
9. Indien een van de partijen bij de onderzoekprocedure niet voor de onderzoekcommissie 
verschijnt of haar zaak niet toelicht, kan de andere partij de onderzoekcommissie verzoeken de 
procedure voort te zetten en haar werk te voltooien. Het feit dat een partij niet voor de commissie 
verschijnt of haar zaak niet toelicht, vormt geen belemmering voor de voortzetting en voltooiing 
van het werk van de onderzoekcommissie. 
10. Tenzij de onderzoekcommissie anders bepaalt vanwege de bijzondere omstandigheden van de 
aangelegenheid, worden de kosten van de commissie, met inbegrip van de honorering van haar 
leden, in gelijke delen gedragen door de partijen bij de onderzoekprocedure. De 
onderzoekcommissie houdt een overzicht van al haar kosten bij en verstrekt de partijen daarvan 
een eindopgave. 
11. Iedere partij die een belang ten aanzien van de feiten heeft bij de aangelegenheid die het 
onderwerp van de onderzoekprocedure vormt, en waarvoor het advies van de commissie gevolgen 
kan hebben, kan zich met de instemming van de onderzoekcommissie voegen in de procedure. 
12. De besluiten van de onderzoekcommissie over procedure-aangelegenheden worden genomen 
met een meerderheid van de stemmen van haar leden. In het uiteindelijke advies van de 
onderzoekcommissie dient de opvatting van de meerderheid van haar leden te worden 
weerspiegeld en dient iedere daarvan afwijkende opvatting te worden opgenomen. 
13. De onderzoekcommissie biedt haar uiteindelijk advies aan binnen twee maanden na de datum 
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waarop zij werd ingesteld, tenzij zij het noodzakelijk acht deze termijn te verlengen met een 
tijdvaak van ten hoogste twee maanden. 
14. Het uiteindelijke advies van de onderzoekcommissie dient gebaseerd te zijn op algemeen 
aanvaarde wetenschappelijke beginselen. Het uiteindelijke advies wordt door de 
onderzoekcommissie toegezonden aan de partijen bij de onderzoekprocedure, alsmede aan het 
secretariaat. 

Aanhangsel V Evaluatie 

De doelstellingen omvatten: 

a) toezicht op de naleving van de voorwaarden van machtiging of goedkeuring van de activiteit 
en bewaking van de doeltreffendheid van maatregelen ter vermindering van nadelige effecten; 

b) toetsing van effecten ten behoeve van goed beheer en beperking van onzekerheden; 
c) verificatie van eerder gedane voorspellingen, opdat bij toekomstige soortgelijke activiteiten op 

deze ervaring kan worden voortgebouwd. 

Aanhangsel VI Punten van bilaterale en multilaterale 
samenwerking 

1. De partijen kunnen, indien passend, institutionele regelingen treffen, of het mandaat van 
bestaande institutionele regelingen uitbreiden, in het kader van bilaterale of multilaterale 
overeenkomst ten einde volledige uitvoering te geven aan dit Verdrag. 
2. Bilaterale en multilaterale overeenkomsten of andere regelingen kunnen omvatten: 

a) alle overige vereisten voor de uitvoering van dit Verdrag, de specifieke omstandigheden van 
het betrokken gebied in aanmerking genomen; 

b) institutionele, bestuurlijke en overige regelingen, te treffen op basis van wederkerigheid en 
gelijkwaardigheid; 

c) de harmonisatie van beleid en maatregelen voor de bescherming van het milieu, om te komen 
tot de grootst mogelijke overeenkomstigheid in normen en methoden betreffende de 
toepassing van milieu-effectrapportage; 

d) de ontwikkeling, verbetering en/of harmonisatie van methoden voor het constateren, meten, 
voorspellen en beoordelen van effecten, en voor de evaluatie van activiteiten; 

e) de ontwikkeling en/of verbetering van methoden en programma's voor het verzamelen, 
analyseren, opslaan en tijdig verspreiden van vergelijkbare gegevens betreffende de kwaliteit 
van het milieu, als materiaal voor milieu-effectrapportage; 

f) de vaststelling van drempelwaarden en nader uitgewerkte criteria voor het bepalen van de 
belangrijkheid van grensoverschrijdende effecten, afhankelijk van de plaats, de aard of de 
omvang van voorgenomen activiteiten ten aanzien waarvan in overeenstemming met de 
bepalingen van dit Verdrag milieu-effectrapportage moet worden toegepast, en de vastelling 
van normen betreffende de kritieke belasting van het milieu door grensoverschrijdende 
verontreiniging; 

g) de gezamenlijke toepassing, indien passend, van milieu-effectrapportage, de ontwikkeling van 
gezamenlijke controleprogramma's, ijking van controleapparatuur en de harmonisatie van 
methoden opdat verkregen gegevens onderling vergelijkbaar zijn. 

Aanhangsel VII Arbitrage 

1. De eisende partij(en) stelt (stellen) het secretariaat in kennis van het feit dat de partijen zijn 
overeengekomen het geschil aan arbitrage te onderwerpen ingevolge Artikel 15, lid 2, van dit 
Verdrag. In de kennisgeving wordt het onderwerp van arbitrage vermeld en met name de artikelen 
van dit Verdrag over de uitlegging of toepassing waarvan een geschil is ontstaan. Het secretariaat 
zendt de ontvangen informatie toe aan alle partijen bij dit Verdrag. 
2. Het scheidsgerecht bestaat uit drie leden. De eisende partij(en) en de andere partij(en) bij het 
geschil benoemen een arbiter en de twee aldus benoemde arbiters wijzen met gezamenlijke 
instemming de derde arbiter aan, die voorzitter van het scheidsgerecht wordt. De derde arbiter 
mag geen onderdaan van een van de partijen bij het geschil zijn, noch mag hij of zij zijn of haar 
gewone verblijfplaats op het grondgebied van een van die partijen hebben, of in dienst zijn bij een 
van hen, of in een andere hoedanigheid reeds bij de aangelegenheid betrokken zijn geweest. 
3. Indien de voorzitter van het scheidsgerecht niet is aangewezen binnen twee maanden na de 
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benoeming van de tweede arbiter, wijst de uitvoerend secretaris van de Economische Commissie 
voor Europa, op verzoek van een van beide partijen bij het geschil, binnen een volgend tijdvak 
van twee maanden de voorzitter aan. 
4. Indien een van de partijen bij het geschil niet binnen twee maanden nadat zij het verzoek 
daartoe heeft ontvangen, een arbiter heeft benoemd, kan de andere partij dit mededelen aan de 
uitvoerend secretaris van de Economische Commissie voor Europa, die binnen een volgend tijdvak 
van twee maanden de voorzitter van het scheidsgerecht aanwijst. Vervolgens verzoekt de 
voorzitter van het scheidsgerecht de partij die nog geen arbiter heeft benoemd, dit binnen twee 
maanden te doen. Indien die partij dit na het verstrijken van dat tijdvak niet heeft gedaan, deelt 
de voorzitter dit mede aan de uitvoerend secretaris van de Economische Commissie voor Europa, 
die vervolgens binnen twee maanden de benoeming verricht. 
5. Het scheidsgerecht neemt zijn beslissing in overeenstemming met het internationale recht en 
met de bepalingen van dit Verdrag. 
6. Ieder krachtens de bepalingen van dit aanhangsel ingestelde scheidsgerecht stelt zijn eigen 
procedureregels vast. 
7. De beslissingen van het scheidsgerecht betreffende zowel procedures als aan hem voorgelegde 
aangelegenheden worden genomen met een meerderheid van de stemmen van zijn leden. 
8. Het scheidsgerecht kan alle passende maatregelen nemen ter vaststelling van de feiten. 
9. De partijen bij het geschil doen alles wat in hun vermogen ligt om het werk van het 
scheidsgerecht te vergemakkelijken, met name door: 

a) het scheidsgerecht alle relevante documenten, voorzieningen en informatie te verstrekken; 
b) het scheidsgerecht indien nodig in staat te stellen getuigen of deskundigen op te roepen en 

verklaringen van hen te verkrijgen. 

10. De partijen en de arbiters beschermen de vertrouwelijkheid van de informatie die zij 
gedurende het werk van het scheidsgerecht in vertrouwen verkrijgen. 
11. Het scheidsgerecht kan, op verzoek van een van de partijen, tussentijdse maatregelen ter 
bescherming aanbevelen. 
12. Indien een van de partijen bij het geschil niet voor het scheidsgerecht verschijnt of haar zaak 
niet verdedigt, kan de andere partij het scheidsgerecht verzoeken de procedure voort te zetten en 
zijn uiteindelijke beslissing te nemen. Het feit dat een partij niet voor het scheidsgerecht 
verschijnt of haar zaak niet verdedigt, vormt geen belemmering voor de voortzetting van de 
procedure. Voordat het scheidsgerecht zijn uiteindelijke beslissing neemt, moet het zich ervan 
overtuigen dat de eis ten aanzien van de feiten en het recht gegrond is. 
13. Het scheidsgerecht kan tegeneisen die rechtstreeks voortkomen uit de aangelegenheid die het 
voorwerp van het geschil is, horen en erover beslissen. 
14. Tenzij het scheidsgerecht anders bepaalt vanwege de bijzondere omstandigheden van de zaak, 
worden de kosten van het scheidsgerecht, met inbegrip van de honorering van zijn leden, in 
gelijke delen gedragen door de partijen bij het geschil. Het scheidsgerecht houdt een overzicht van 
al zijn kosten bij en verstrekt de partijen daarvan een eindopgave. 
15. Iedere partij bij dit Verdrag die een belang ten aanzien van het recht heeft bij de 
aangelegenheid die het onderwerp van het geschil is en waarvoor de beslissing van het 
scheidsgerecht gevolgen kan hebben, kan zich met de instemming van het scheidsgerecht voegen 
in de procedure. 
16. Het scheidsgerecht doet zijn uitspraak binnen vijf maanden na de datum waarop het werd 
ingesteld, tenzij het het noodzakelijk acht deze termijn te verlengen met een tijdvak van ten 
hoogste vijf maanden. 
17. De uitspraak van het scheidsgerecht dient vergezeld te gaan van een uiteenzetting van de 
gronden. De uitspraak is onherroepelijk en bindend voor alle partijen bij het geschil. De uitspraak 
wordt door het scheidsgerecht toegezonden aan de partijen bij het geschil en aan het secretariaat. 
Het secretariaat zendt de ontvangen informatie toe aan alle partijen bij dit Verdrag. 
18. Ieder geschil dat tussen partijen onstaat betreffende de uitlegging of tenuitvoerlegging van de 
uitspraak kan door elk van de partijen worden voorgelegd aan het scheidsgerecht dat de uitspraak 
heeft gedaan of, indien het daaraan niet kan worden voorgelegd, aan een ander scheidsgerecht 
dat hiertoe wordt ingesteld op dezelfde wijze als het eerstbedoelde scheidsgerecht. 

(1) Voor de toepassing van dit Verdrag wordt verstaan onder: 

- "autosnelweg": een weg die speciaal is ontworpen en aangelegd voor verkeer met 
motorvoertuigen, zonder uitwegen naar aanliggende percelen, en die: 

a) behalve op bepaalde plaatsen of tijdelijk is voorzien van gescheiden rijbanen voor 
beide verkeersrichtingen, welke rijbanen van elkaar gescheiden zijn hetzij door een 
strook die niet voor het verkeer is bestemd hetzij, bij uitzondering, op andere wijze; 
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b) geen andere weg, geen spoor- of tramweg of voetpad gelijkvloers kruist; 
c) door speciale verkeerstekens als autosnelweg is aangeduid; 

"autoweg": een weg, bestemd voor verkeer met motorvoertuigen, alleen toegankelijk via 
knooppunten of door verkeerslichten geregelde kruispunten en waarop het in het 
bijzondert verboden is te stoppen en te parkeren op de rijbanen. 

Over deze akte 

Publicatiedatum 	31/12/1999 

Afkondigingsdatum 25/02/1991 

Kluwernummer 	35371 

Verkorte benaming Espoo; Espoo-verdrag; verdrag van Espoo 

Bron 	 Belgisch Staatsblad 

Trefwoorden: 

Milieueffectrapportering (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) 
Milieueffect- en veiligheidsrapportage (Vlaams Gewest), algemeen 
Milieurecht (internationale reglementering) 
Milieueffectrapportering (Waals Gewest), algemeen 
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