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RICHTLĲN 2001/42/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 27 juni 2001
betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE
UNIE,

(4)

De milieueffectbeoordeling is een belangrĳk instrument
voor de integratie van milieuoverwegingen in de voorbereiding en goedkeuring van bepaalde plannen en
programma's die in de lidstaten aanzienlĳke milieueffecten kunnen hebben, omdat zĳ garandeert dat reeds
tĳdens de voorbereiding en vóór de vaststelling van die
plannen en programma's met de effecten van de uitvoering daarvan rekening wordt gehouden.

(5)

De invoering van milieubeoordelingsprocedures voor
plannen en programma's zal het bedrĳfsleven ten goede
komen doordat, met de verwerking van relevante milieuinformatie in de besluitvorming, een consistenter kader
wordt geboden waarin gehandeld kan worden; het
betrekken van meer factoren bĳ de besluitvorming zal
bĳdragen aan meer duurzame en doeltreffende oplossingen.

(6)

De verschillende systemen voor milieubeoordeling in de
lidstaten dienen een aantal gemeenschappelĳke procedurele voorschriften te omvatten die nodig zĳn om tot een
hoog niveau van milieubescherming bĳ te dragen.

(7)

Het VN/ECE-Verdrag inzake milieueffectbeoordeling in
grensoverschrĳdend verband van 25 februari 1991, dat
zowel op de lidstaten als op andere staten van toepassing is, moedigt de verdragsluitende partĳen aan de
beginselen ervan eveneens op plannen en programma's
toe te passen. Tĳdens de tweede, op 26-27 februari
2001 te Sofia gehouden bĳeenkomst, besloten de
verdragsluitende partĳen een bindend protocol betreffende strategische milieubeoordeling voor te bereiden als
aanvulling op de bestaande bepalingen inzake milieueffectbeoordeling in grensoverschrĳdend verband, en dit
met het oog op de mogelĳke goedkeuring ervan in het
kader van de 5de ministerconferentie „Milieu voor
Europa”, op een buitengewone bĳeenkomst van de
verdragsluitende partĳen, die in mei 2003 te Kiev,
Oekraïne, zal worden gehouden. De systemen voor de
milieubeoordeling van plannen en programma's in de
Gemeenschap dienen te garanderen dat er passend
grensoverschrĳdend overleg wordt gepleegd wanneer de
uitvoering van een plan of programma dat in een
lidstaat wordt opgesteld, aanzienlĳke milieueffecten in
een andere lidstaat kan hebben. De informatie over
plannen en programma's met aanzienlĳke milieueffecten
in andere staten dient op basis van wederkerigheid en
gelĳkwaardigheid binnen het passende rechtskader
tussen de lidstaten en deze andere staten te worden
doorgeleid.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 175, lid 1,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),
Gezien het advies van het Comité van de Regio's (3),
Overeenkomstig de procedure van artikel 251 van het
Verdrag (4) en gezien de gemeenschappelĳke tekst die op 21
maart 2001 door het Bemiddelingscomité is goedgekeurd,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

In artikel 174 van het Verdrag is bepaald dat het beleid
van de Gemeenschap op milieugebied, onder andere,
dient bĳ te dragen tot het behoud, de bescherming en de
verbetering van de kwaliteit van het milieu, de bescherming van de gezondheid van de mens en het behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlĳke hulpbronnen
en dat dit beleid dient te berusten op het voorzorgsbeginsel. In artikel 6 van het Verdrag is bepaald dat de
eisen inzake milieubescherming moeten worden geïntegreerd in de omschrĳving van het beleid en het optreden
van de Gemeenschap, in het bĳzonder met het oog op
het bevorderen van duurzame ontwikkeling.
In het vĳfde actieprogramma inzake het milieu „Op weg
naar duurzame ontwikkeling — Een beleidsplan en
actieprogramma van de Europese Gemeenschap op het
gebied van het milieu en duurzame ontwikkeling” (5),
aangevuld bĳ Besluit nr. 2179/98/EG betreffende de
herziening van dat beleidsplan (6), wordt benadrukt dat
het belangrĳk is de mogelĳke gevolgen voor het milieu
van plannen en programma's te beoordelen.
Het Verdrag inzake biologische diversiteit verlangt dat de
verdragsluitende partĳen het behoud en het duurzaam
gebruik van de biologische diversiteit, voorzover
mogelĳk en noodzakelĳk, in de desbetreffende sectoriële
of sectoroverschrĳdende plannen en programma's
opnemen.

(1) PB C 129 van 25.4.1997, blz. 14, enPB C 83 van 25.3.1999, blz.
13.
(2) PB C 287 van 22.9.1997, blz. 101.
(3) PB C 64 van 27.2.1998, blz. 63 enPB C 374 van 23.12.1999, blz.
9.
(4) Advies van het Europees Parlement van 20 oktober 1998 (PB C
341 van 9.11.1998, blz. 18), bevestigd op 16 september 1999 (PB
C 54 van 25.2.2000, blz. 76), gemeenschappelĳk standpunt van de
Raad van 30 maart 2000 (PB C 137 van 16.5.2000, blz. 11) en
besluit van het Europees Parlement van 6 september 2000 (PB C
135 van 7.5.2001, blz. 155). Uit van het Europees Parlement van
31 mei 2001 en besluit van de Raad van 5 juni 2001.
5
( ) PB C 138 van 17.5.1993, blz. 5.
6
( ) PB L 275 van 10.10.1998, blz. 1.
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Daarom is een optreden op het niveau van de Gemeenschap noodzakelĳk om een minimumkader voor milieubeoordelingen tot stand te brengen dat de algemene
principes van het milieubeoordelingssysteem vastlegt en,
met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, de
nadere bĳzonderheden aan de lidstaten overlaat; het
optreden van de Gemeenschap gaat niet verder dan wat
nodig is om de doelstellingen van het Verdrag te verwezenlĳken.
Deze richtlĳn is van procedurele aard en de daarin
vervatte voorschriften dienen ofwel te worden verwerkt
in bestaande procedures van de lidstaten, ofwel te
worden opgenomen in specifiek hiervoor vastgestelde
procedures. Teneinde overlapping van beoordelingen te
voorkomen, dienen de lidstaten indien nodig, er rekening mee te houden dat de beoordelingen worden uitgevoerd op verschillende niveaus van een hiërarchie van
plannen en programma's.
Alle plannen en programma's die voor een aantal
sectoren worden voorbereid en die een kader vormen
voor de toekenning van toekomstige vergunningen voor
projecten vermeld in de bĳlagen I en II bĳ Richtlĳn
85/337/EEG van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere
projecten (1), en alle plannen en programma's waarvoor
uit hoofde 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 (2) is vastgesteld dat
een beoordeling nodig is, kunnen aanzienlĳke milieueffecten hebben en dienen als regel aan een systematische
milieubeoordeling te worden onderworpen. Zĳn de
plannen en programma's bepalend voor het gebruik van
kleine gebieden op lokaal niveau of houden zĳ kleine
wĳzigingen van de bedoelde plannen of programma's in,
dan moeten zĳ slechts worden beoordeeld indien de
lidstaten vaststellen dat zĳ aanzienlĳke milieueffecten
kunnen hebben.

(11)

Andere plannen en programma's die het kader vormen
voor de toekenning van toekomstige vergunningen voor
projecten zullen wellicht niet in alle gevallen aanzienlĳke
milieueffecten hebben en dienen alleen te worden beoordeeld indien de lidstaten vaststellen dat zĳ zulke effecten
kunnen hebben.

(12)

Wanneer de lidstaten zulke vaststellingen doen, dienen
zĳ rekening te houden met de in deze richtlĳn opgenomen relevante criteria.

(13)

Bepaalde plannen en programma's dienen op grond van
hun typische kenmerken niet onder deze richtlĳn te
vallen.

(14)

Wanneer krachtens deze richtlĳn een beoordeling moet
worden uitgevoerd dient een milieurapport te worden
opgesteld dat de in deze richtlĳn bepaalde relevante
informatie omvat en waarin de te verwachten aanzienlĳke milieueffecten van de uitvoering van het plan of
programma worden bepaald, beschreven en beoordeeld,

(1) PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40. Richtlĳn gewĳzigd bĳ Richtlĳn
97/11/EG (PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5).
(2) PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7. Richtlĳn laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Richtlĳn 97/62/EG (PB L 305 van 8.11.1997, blz. 42).
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alsook redelĳke alternatieven, rekening houdend met de
doelstellingen en de geografische werkingssfeer van het
plan of programma. De lidstaten dienen de Commissie
mededeling te doen van de maatregelen die zĳ nemen
met betrekking tot de kwaliteit van de milieurapporten.
(15)

Om bĳ te dragen tot een doorzichtiger besluitvorming
en om ervoor te zorgen dat de voor de beoordeling
verstrekte informatie volledig en betrouwbaar is, is het
nodig te bepalen dat de voor de relevante milieuaspecten
bevoegde autoriteiten alsmede het publiek in de loop
van de beoordeling van de plannen en programma's
worden geraadpleegd en dat er passende tĳdschema's
worden vastgesteld met voldoende tĳd voor raadpleging
en het uiten van meningen.

(16)

Voor het geval dat de uitvoering van een in een lidstaat
opgesteld plan of programma een aanzienlĳk effect kan
hebben op het milieu in andere lidstaten, moet worden
voorzien in overleg tussen de betrokken lidstaten en in
informatie van de relevante autoriteiten en het publiek,
welke de gelegenheid moeten krĳgen hun mening
kenbaar te maken.

(17)

Zowel met het milieurapport en de mening van de
relevante autoriteiten en het publiek, als met de resultaten van eventueel grensoverschrĳdend overleg, dient
rekening te worden gehouden bĳ de opstelling en vóór
de vaststelling of onderwerping aan de wetgevingsprocedure van het plan of programma.

(18)

De lidstaten moeten erop toezien dat, wanneer een plan
of programma wordt vastgesteld, de betrokken instanties
en het publiek hiervan in kennis worden gesteld en
relevante informatie beschikbaar wordt gesteld.

(19)

Wanneer de verplichting om een milieubeoordeling uit
te voeren gelĳktĳdig uit deze richtlĳn en uit andere
Gemeenschapswetgeving voortvloeit, zoals Richtlĳn 79/
409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het
behoud van de vogelstand (3), Richtlĳn 92/43/EEG, of
Richtlĳn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de
Raad tot vaststelling van een kader voor communautaire
maatregelen betreffende het waterbeleid (4) kunnen de
lidstaten voorzien in gecoördineerde of gezamenlĳke
procedures die voldoen aan de voorschriften van de
toepasselĳke communautaire wetgeving, teneinde
dubbele beoordelingen te vermĳden.

(20)

De Commissie dient vĳf jaar na de inwerkingtreding van
deze richtlĳn een eerste verslag over de toepassing en de
doeltreffendheid ervan voor te leggen en vervolgens om
de zeven jaar. Het eerste verslag zal, met het oog op
verdere integratie van milieubeschermingseisen en rekening houdend met de opgedane ervaring, indien
passend, vergezeld gaan van voorstellen tot wĳziging
van deze richtlĳn, in het bĳzonder betreffende de mogelĳkheid om de werkingssfeer uit te breiden tot andere
gebieden/sectoren en andersoortige plannen en programma's,

(3) PB L 103 van 25.4.1979, blz. 1. Richtlĳn laatstelĳk gewĳzigd door
Richtlĳn 97/49/EG (PB L 223 van 13.8.1997, blz. 9).
(4) PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1.
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HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLĲN VASTGESTELD:

Artikel 1
Doel
Deze richtlĳn heeft ten doel te voorzien in een hoog milieubeschermingsniveau en bĳ te dragen tot de integratie van milieuoverwegingen in de voorbereiding en vaststelling van plannen
en programma's, met het oog op de bevordering van duurzame
ontwikkeling, door ervoor te zorgen dat bepaalde plannen en
programma's die aanzienlĳke effecten op het milieu kunnen
hebben overeenkomstig deze richtlĳn aan een milieubeoordeling worden onderworpen.

Artikel 2
Definities
In deze richtlĳn wordt verstaan onder:
a) „plannen en programma's”: plannen en programma's, met
inbegrip van die welke door de Gemeenschap worden
medegefinancierd, alsook de wĳzigingen ervan,
— die door een instantie op nationaal, regionaal of lokaal
niveau worden opgesteld en/of vastgesteld of die door
een instantie worden opgesteld om middels een wetgevingsprocedure door het parlement of de regering te
worden vastgesteld en
— die door wettelĳke of bestuursrechtelĳke bepalingen zĳn
voorgeschreven;
b) „milieubeoordeling”: het opstellen van een milieurapport,
het raadplegen, het rekening houden met het milieurapport
en de resultaten van de raadpleging bĳ de besluitvorming,
alsmede het verstrekken van informatie over het besluit,
overeenkomstig de artikelen 4 tot en met 9;
c) „milieurapport”: deel van de documentatie bĳ het plan of
het programma dat de in artikel 5 en bĳlage I vereiste
informatie bevat;
d) „het publiek”: één of meer natuurlĳke of rechtspersonen en,
in overeenstemming met de nationale wetgeving of praktĳk,
hun verenigingen, organisaties of groepen.

Artikel 3
Werkingssfeer
1.
Een milieubeoordeling wordt uitgevoerd overeenkomstig
de artikelen 4 tot en met 9, voor de in de leden 2, 3 en 4

21.7.2001

bedoelde plannen en programma's die aanzienlĳke milieueffecten kunnen hebben.
2.
Onverminderd lid 3, wordt een milieubeoordeling
gemaakt van alle plannen en programma's
a) die voorbereid worden met betrekking tot landbouw,
bosbouw, visserĳ, energie, industrie, vervoer, afvalstoffenbeheer, waterbeheer, telecommunicatie, toerisme en ruimtelĳke ordening of grondgebruik en die het kader vormen
voor de toekenning van toekomstige vergunningen voor de
in bĳlagen I en II bĳ Richtlĳn 85/337/EEG genoemde
projecten, of
b) waarvoor, gelet op het mogelĳk effect op gebieden, een
beoordeling vereist is uit hoofde van de artikelen 6 of 7 van
Richtlĳn 92/43/EEG.
3.
Voor in lid 2 bedoelde plannen en programma's die het
gebruik bepalen van kleine gebieden op lokaal niveau en voor
kleine wĳzigingen van in lid 2 bedoelde plannen en programma's is een milieubeoordeling alleen dan verplicht wanneer de
lidstaten bepalen dat zĳ aanzienlĳke milieueffecten kunnen
hebben.
4.
Voor andere dan de in lid 2 bedoelde plannen en
programma's, die het kader vormen voor de toekenning van
toekomstige vergunningen voor projecten, bepalen de lidstaten
of het plan of het programma aanzienlĳke milieueffecten kan
hebben.
5.
De lidstaten stellen vast, door een onderzoek per geval of
door specificatie van soorten plannen en programma's, of door
combinatie van beide werkwĳzen, of de in de leden 3 en 4
bedoelde plannen of programma's aanzienlĳke milieueffecten
kunnen hebben. Hierbĳ houden zĳ voor alle gevallen rekening
met de relevante criteria van bĳlage II, om ervoor te zorgen dat
plannen en programma's met mogelĳke aanzienlĳke milieueffecten door deze richtlĳn zĳn gedekt.
6.
Bĳ het onderzoek per geval en bĳ de specificatie van
soorten plannen en programma's, zoals bedoeld in lid 5,
worden de in artikel 6, lid 3, bedoelde instanties geraadpleegd.
7.
De lidstaten zien erop toe dat de in lid 5 bedoelde
vaststellingen, inbegrepen de redenen waarom geen milieubeoordeling overeenkomstig de artikelen 4 tot en met 9 wordt
verlangd, voor het publiek beschikbaar worden gesteld.
8.
De volgende plannen en programma's vallen niet onder
deze richtlĳn:
— plannen en programma's die uitsluitend bestemd zĳn voor
nationale defensie of noodsituaties,
— financiële of begrotingsplannen en -programma's.
9.
Deze richtlĳn geldt niet voor plannen en programma's die
worden medegefinancierd in het kader van de huidige respectieve programmeringsperioden (1) van de Verordeningen (EG)
nr. 1260/1999 (2) en (EG) nr. 1257/1999 (3) van de Raad.
(1) Programmeringsperiode 2000-2006 van Verordening (EG) nr. 1260/
1999 van de Raad en programmeringsperioden 2000-2006 en
2000-2007 van Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad.
2
( ) Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad van 21 juni 1999
houdende algemene bepalingen inzake de Structuurfondsen (PB L
161 van 26.6.1999, blz. 1).
3
( ) Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999
inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en tot wĳziging
en instelling van een aantal verordeningen (PB L 160 van
26.6.1999, blz. 80).
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Artikel 4
Algemene verplichtingen
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in lid 3 bedoelde instanties en voor het publiek beschikbaar
gesteld.

1.
De in artikel 3 bedoelde milieubeoordeling wordt uitgevoerd tĳdens de voorbereiding en vóór de vaststelling of onderwerping aan de wetgevingsprocedure van een plan of
programma.

2.
De in lid 3 bedoelde instanties en het in lid 4 bedoelde
publiek wordt tĳdig, daadwerkelĳk en binnen een passend
tĳdschema de gelegenheid geboden om vóór de vaststelling, of
vóór de onderwerping aan de wetgevingsprocedure van het
plan of programma, hun mening te geven over het ontwerpplan of -programma en het bĳbehorende milieurapport.

2.
De voorschriften van deze richtlĳn worden ofwel
verwerkt in bestaande procedures van de lidstaten voor de
vaststelling van plannen en programma's ofwel opgenomen in
procedures die worden vastgesteld om aan deze richtlĳn te
voldoen.

3.
De lidstaten wĳzen de te raadplegen instanties aan, die
wegens hun specifieke verantwoordelĳkheden op milieugebied
met de milieueffecten van de uitvoering van plannen en
programma's te maken kunnen krĳgen.

3.
Voor plannen en programma's die deel uitmaken van een
hiërarchie van plannen en programma's houden de lidstaten,
om overlapping van beoordelingen te voorkomen, rekening
met het feit dat de beoordeling, overeenkomstig deze richtlĳn,
op verschillende niveaus van de hiërarchie wordt uitgevoerd.
Hiertoe passen zĳ artikel 5, lid 2 en 3 toe, onder meer om
overlapping van beoordelingen te voorkomen.

Artikel 5

4.
De lidstaten bepalen het publiek als bedoeld in lid 2, met
inbegrip van het publiek dat door het besluitvormingsproces in
het kader van deze richtlĳn wordt of kan worden geraakt dan
wel er belang bĳ heeft, met inbegrip van de relevante nietgouvernementele organisaties, zoals organisaties die milieubescherming bevorderen en andere betrokken organisaties.
5.
De lidstaten stellen de nadere regels vast voor de informatie en de raadpleging van de instanties en het publiek.

Milieurapport

Artikel 7

1.
Wanneer krachtens artikel 3, lid 1, een milieubeoordeling
vereist is, wordt een milieurapport opgesteld waarin de mogelĳke aanzienlĳke milieueffecten van de uitvoering van het plan
of programma alsmede van redelĳke alternatieven, die rekening
houden met het doel en de geografische werkingssfeer van het
plan of programma, worden bepaald, beschreven en beoordeeld. Voor de voor dit doel te verstrekken informatie wordt
verwezen naar bĳlage I.

Grensoverschrĳdende raadpleging

2.
Het krachtens lid 1 opgestelde milieurapport bevat de
informatie die redelĳkerwĳs mag worden vereist, gelet op de
stand van kennis en beoordelingsmethoden, de inhoud en het
detailleringsniveau van het plan of programma, de fase van het
besluitvormingsproces waarin het zich bevindt en de mate
waarin bepaalde aspecten beter op andere niveaus van dat
proces kunnen worden beoordeeld, teneinde overlappende
beoordelingen te vermĳden.
3.
Relevante informatie over de milieueffecten van de
plannen en programma's die op andere besluitvormingsniveaus
of via andere wetgeving van de Gemeenschap is verkregen, kan
worden gebruikt om de in bĳlage I bedoelde informatie te
verstrekken.
4.
De in artikel 6, lid 3, bedoelde instanties worden geraadpleegd als een besluit wordt genomen over de reikwĳdte en het
detailleringsniveau van de informatie die in het milieurapport
moet worden opgenomen.

Artikel 6
Raadpleging
1.
Het ontwerp-plan of ontwerp-programma en het overeenkomstig artikel 5 opgestelde milieurapport worden voor de

1.
Wanneer een lidstaat van oordeel is dat de uitvoering van
een voor zĳn grondgebied voorbereid plan of programma
aanzienlĳke milieueffecten in een andere lidstaat kan hebben,
of wanneer een lidstaat die aanzienlĳke gevolgen kan ondergaan hierom verzoekt, doet de lidstaat op het grondgebied
waarvan het plan of programma wordt voorbereid vóór de
vaststelling van dat plan of programma of vóór de onderwerping daarvan aan de wetgevingsprocedure een exemplaar van
het ontwerp-plan of -programma en van het desbetreffende
milieurapport aan de andere lidstaat toekomen.
2.
Een lidstaat die uit hoofde van lid 1 een exemplaar van
een ontwerp-plan of -programma en van een milieurapport
ontvangt, deelt de andere lidstaat mee of hĳ raadpleging wenst
alvorens dat plan of programma wordt vastgesteld of aan de
wetgevingsprocedure wordt onderworpen. In dat geval gaan de
betrokken lidstaten tot raadpleging over met betrekking tot de
mogelĳke grensoverschrĳdende milieueffecten van de uitvoering van het plan of programma, en tot de maatregelen die
worden overwogen om die effecten te beperken of teniet te
doen.
Waar dergelĳke raadpleging plaatsvindt, komen de betrokken
lidstaten gedetailleerde regelingen overeen om ervoor te zorgen
dat de in artikel 6, lid 3, bedoelde instanties en het in artikel 6,
lid 4, bedoelde publiek in de lidstaat die aanzienlĳke gevolgen
kan ondergaan, binnen een redelĳke termĳn worden geïnformeerd en de gelegenheid krĳgen hun mening kenbaar te
maken.
3.
Als uit hoofde van dit artikel grensoverschrĳdende raadpleging is vereist, komen de lidstaten aan het begin van die
raadpleging een redelĳke termĳn overeen voor de duur van het
overleg.

L 197/34

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

Artikel 8
Besluitvorming
Met het volgens artikel 5 opgestelde milieurapport, de volgens
artikel 6 gegeven meningen en het resultaat van de grensoverschrĳdende raadpleging volgens artikel 7 wordt bĳ de voorbereiding en vóór de vaststelling of de onderwerping aan de
wetgevingsprocedure van het plan of programma rekening
gehouden.

Artikel 9
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2.
Voor plannen en programma's waarvoor de verplichting
om een milieubeoordeling uit te voeren gelĳktĳdig uit deze
richtlĳn en uit andere Gemeenschapswetgeving voortvloeit,
kunnen de lidstaten voorzien in gecoördineerde of gezamenlĳke procedures die aan de vereisten van de relevante Gemeenschapswetgeving voldoen, teneinde onder meer overlapping
van beoordelingen te vermĳden.
3.
Voor plannen en programma's die door de Europese
Gemeenschap worden medegefinancierd wordt de milieubeoordeling krachtens deze richtlĳn uitgevoerd, in overeenstemming
met de specifieke bepalingen van de relevante communautaire
wetgeving.

Informatie over het besluit
1.
De lidstaten zien erop toe dat, wanneer een plan of
programma wordt vastgesteld, de in artikel 6, lid 3, bedoelde
instanties, het publiek en elke uit hoofde van artikel 7 geraadpleegde lidstaat hiervan in kennis worden gesteld en dat hun
onderstaande stukken beschikbaar worden gesteld:
a) het plan of programma zoals het is vastgesteld,
b) een verklaring die samenvat hoe milieuoverwegingen in het
plan of het programma werden geïntegreerd en hoe, overeenkomstig artikel 8, met het volgens artikel 5 opgestelde
milieurapport, de volgens artikel 6 gegeven meningen en
het resultaat van de raadpleging volgens artikel 7 werd
rekening gehouden en de redenen samenvat waarom is
gekozen voor het plan of het programma zoals het is
aangenomen, zulks in het licht van de andere redelĳke
alternatieven die zĳn behandeld, en
c) de monitoringsmaatregelen waartoe wordt besloten overeenkomstig artikel 10.
2.
De nadere regels betreffende de in lid 1 bedoelde informatie worden door de lidstaten vastgesteld.

Artikel 10
Monitoringsmaatregelen
1.
De lidstaten gaan de aanzienlĳke gevolgen voor het
milieu van de tenuitvoerlegging van plannen en programma's
na, onder meer om onvoorziene negatieve gevolgen in een
vroeg stadium te kunnen identificeren en de passende herstellende maatregelen te kunnen nemen.
2.
Om te voldoen aan de bepalingen van lid 1 kunnen, als
dit passend is, de bestaande monitoringsregelingen worden
gebruikt om overlapping van monitoring te vermĳden.

Artikel 12
Informatie, verslag, herziening
1.
De lidstaten en de Commissie wisselen informatie uit over
de bĳ de uitvoering van deze richtlĳn opgedane ervaring.
2.
De lidstaten verzekeren dat de kwaliteit van de milieurapporten toereikend is om aan de eisen van de richtlĳn te
voldoen, en stellen de Commissie in kennis van de maatregelen
die zĳ nemen met betrekking tot de kwaliteit van deze
rapporten
3.
Uiterlĳk op 21 juli 2006 legt de Commissie het Europees
Parlement en de Raad een eerste verslag voor over de toepassing en de doeltreffendheid van deze richtlĳn.
Met het oog op verdere integratie van eisen inzake milieubescherming, overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag, en rekening houdend met de ervaring die met de toepassing van de
richtlĳn in de lidstaten is opgedaan, zal dat verslag zo nodig
vergezeld gaan van voorstellen tot wĳziging van deze richtlĳn.
De Commissie zal in het bĳzonder de mogelĳkheid overwegen
de werkingssfeer van deze richtlĳn uit te breiden tot andere
gebieden/sectoren en andersoortige plannen en programma's.
Daarna volgt om de zeven jaar een nieuw evaluatieverslag.
4.
De Commissie rapporteert over het verband tussen deze
richtlĳn en de Verordeningen (EG) nr. 1260/1999 en (EG) nr.
1257/1999 ruim vóór het verstrĳken van de in die verordeningen vastgestelde programmeringsperioden, met het oog op
een coherente benadering van deze richtlĳn en latere communautaire verordeningen.

Artikel 13
Artikel 11

Toepassing van de richtlĳn

Verband met andere Gemeenschapswetgeving
1.
Een krachtens deze richtlĳn uitgevoerde milieubeoordeling laat de voorschriften van Richtlĳn 85/337/EEG en alle
andere regels van het Gemeenschapsrecht onverlet.

1.
De lidstaten doen de nodige wettelĳke en bestuursrechtelĳke maatregelen in werking treden om vóór 21 juli 2004 aan
deze richtlĳn te voldoen. De lidstaten stellen de Commissie
onverwĳld in kennis van de genomen maatregelen.
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2.
Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt
in die bepalingen zelf of bĳ de officiële bekendmaking daarvan
naar deze richtlĳn verwezen. De regels voor deze verwĳzing
worden vastgesteld door de lidstaten.
3.
De in artikel 4, lid 1, bedoelde verplichting is van toepassing op plannen en programma's waarvoor de eerste formele
voorbereidende handeling plaatsvindt na het in lid 1 vermelde
tĳdstip. Plannen en programma's waarvoor de eerste voorbereidende handeling vóór deze datum plaatsvindt en die later dan
24 maanden na dat tĳdstip worden aangenomen of ingediend
ten behoeve van wetgeving, vallen onder de verplichting van
artikel 4, lid 1, tenzĳ de lidstaten per geval beslissen dat dit niet
haalbaar is en het publiek van hun beslissing op de hoogte
stellen.
4.
De lidstaten verstrekken de Commissie uiterlĳk 21 juli
2004 naast informatie over de in lid 1 bedoelde maatregelen,
afzonderlĳke informatie over de soorten plannen en programma's die overeenkomstig artikel 3 aan een milieubeoordeling
uit hoofde van deze richtlĳn onderworpen zouden zĳn. De
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Commissie stelt deze informatie beschikbaar voor de lidstaten.
De informatie wordt regelmatig bĳgewerkt.
Artikel 14
Inwerkingtreding
Deze richtlĳn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Artikel 15
Adressaten
Deze richtlĳn is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Luxemburg, 27 juni 2001.
Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De voorzitster

De voorzitter

N. FONTAINE

B. ROSENGREN

L 197/36

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

BĲLAGE I
In artikel 5, lid 1, bedoelde informatie
De informatie welke krachtens artikel 5, lid 1, moet worden verstrekt, omvat, onverminderd artikel 5, lid 2 en lid 3, de
volgende elementen:
a) een schets van de inhoud en de belangrĳkste doelstellingen van het plan of programma en het verband met andere,
relevante plannen en programma's;
b) de relevante aspecten van de bestaande situatie van het milieu en de mogelĳke ontwikkeling daarvan als het plan of
programma niet wordt uitgevoerd;
c) de milieukenmerken van gebieden waarvoor de gevolgen aanzienlĳk kunnen zĳn;
d) alle bestaande milieuproblemen die relevant zĳn voor het plan of programma, met inbegrip van met name milieuproblemen in gebieden die vanuit milieuoogpunt van bĳzonder belang zĳn, zoals gebieden die op grond van de
Richtlĳnen 79/409/EEG en 92/43/EEG zĳn aangewezen;
e) de op internationaal, communautair of nationaal niveau vastgestelde doelstellingen ter bescherming van het milieu,
welke relevant zĳn voor het plan of programma, alsook de wĳze waarop met deze doelstellingen en andere
milieuoverwegingen rekening is gehouden bĳ de voorbereiding van het plan of programma;
f) de mogelĳke aanzienlĳke milieueffecten (1), bĳvoorbeeld voor de biodiversiteit, bevolking, gezondheid van de mens,
fauna, flora, bodem, water, lucht, klimaatfactoren, materiële goederen, cultureel erfgoed, met inbegrip van architectonisch en archeologisch erfgoed, landschap en de wisselwerking tussen bovengenoemde elementen;
g) de voorgenomen maatregelen om aanzienlĳke negatieve effecten op het milieu van de uitvoering van het plan of
programma te voorkomen, te beperken of zoveel mogelĳk teniet te doen;
h) een schets van de redenen voor de selectie van de onderzochte alternatieven en een beschrĳving van de wĳze waarop
de beoordeling is uitgevoerd, met inbegrip van de moeilĳkheden die bĳ het verzamelen van de vereiste informatie zĳn
ondervonden (zoals technische tekortkomingen of ontbrekende kennis);
i) een beschrĳving van de voorgenomen monitoringsmaatregelen overeenkomstig artikel 10;
j) een niet-technische samenvatting van de in de bovenstaande punten verstrekte informatie.

(1) Hieronder zouden secundaire, cumulatieve, synergetische, blĳvende en tĳdelĳke, positieve en negatieve effecten, alsmede effecten op
korte, middellange en lange termĳn moeten vallen.
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BĲLAGE II
Criteria voor de vaststelling van de mogelĳke aanzienlĳke effecten zoals bedoeld in artikel 3, lid 5
1. De kenmerken van plannen en programma's, in het bĳzonder gelet op:
— de mate waarin het plan of programma een kader vormt voor projecten en andere activiteiten met betrekking tot
de ligging, aard, omvang en gebruiksvoorwaarden alsmede wat betreft de toewĳzing van hulpbronnen;
— de mate waarin het plan of programma andere plannen en programma's, met inbegrip van die welke deel zĳn van
een hiërarchisch geheel, beïnvloedt;
— de relevantie van het plan of programma voor de integratie van milieuoverwegingen, vooral met het oog op de
bevordering van duurzame ontwikkeling;
— milieuproblemen die relevant zĳn voor het plan of programma;
— de relevantie van het plan of programma voor de toepassing van de milieuwetgeving van de Gemeenschap (bĳv.
plannen en programma's in verband met afvalstoffenbeheer of waterbescherming).
2. Kenmerken van de effecten en van de gebieden die kunnen worden beïnvloed, in het bĳzonder gelet op:
— de waarschĳnlĳkheid, duur, frequentie en omkeerbaarheid van de effecten;
— de cumulatieve aard van de effecten;
— de grensoverschrĳdende aard van de effecten;
— de risico's voor de menselĳke gezondheid of het milieu (bĳv. door ongevallen);
— de orde van grootte en het ruimtelĳk bereik van de effecten (geografisch gebied en omvang van de bevolking die
getroffen kan worden);
— de waarde en kwetsbaarheid van het gebied dat kan worden beïnvloed gelet op:
— bĳzondere natuurlĳke kenmerken of cultureel erfgoed;
— de overschrĳding van de milieukwaliteitsnormen of van grenswaarden;
— intensief grondgebruik;
— de effecten op gebieden en landschappen die door een lidstaat, door de Gemeenschap, dan wel in internationaal
verband als beschermd gebied zĳn erkend.
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