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BELEIDSAANBEVELINGEN

HET EUROPEES COMITÉ VAN DE REGIO'S,

A. Algemene opmerkingen

1. vindt het een goede zaak dat de evaluatie van de tenuitvoerlegging van het milieubeleid (Environmental 
Implementation Review — EIR) erop gericht is om de algemene kennis over bestaande hiaten in de tenuitvoerlegging van 
het milieubeleid en de milieuwetgeving van de EU in elke lidstaat te verbeteren, nieuwe oplossingen aan te reiken om de 
handhaving te begeleiden, de onderliggende, vaak sectoroverschrijdende oorzaken van deze hiaten aan te pakken, en de 
uitwisseling van goede praktijken te proberen te stimuleren.

2. Het EIR-pakket dat in februari 2017 (1) is gepubliceerd, biedt met 28 landenrapporten het eerste alomvattende 
overzicht ooit van hoe de lidstaten het milieubeleid en de milieuwetgeving van de EU in de praktijk toepassen. Het laat zien 
dat milieubeleid werkt, maar dat de regels en het beleid binnen Europa zeer uiteenlopend in de praktijk worden gebracht.

3. Voor een geslaagde tenuitvoerlegging van het milieubeleid van de EU moet er nauw worden samengewerkt tussen alle 
bestuurslagen, van het lokale tot het EU-niveau. Het is dan ook een goede zaak dat samenwerking met het Comité van de 
Regio's (CvdR) expliciet wordt genoemd in de Commissiemededeling. Wel wijst het CvdR erop dat er in vele lidstaten 
verdere verbeteringen nodig zijn om ervoor te zorgen dat lokale en regionale overheden daadwerkelijk bij de evaluatie en 
verbetering van de tenuitvoerlegging worden betrokken.

4. De Europese Commissie en de lidstaten zouden de EIR optimaal moeten benutten om te ondersteunen dat er in de 
macro-economische prioriteiten van het Europees semester rekening met milieuoverwegingen wordt gehouden en dat de 
duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen in het kader van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling worden 
verwezenlijkt.

5. In de loop van 2017/2018 dient er met elke lidstaat een gestructureerde dialoog over de tenuitvoerlegging te worden 
gevoerd, waarbij lokale en regionale overheden terdege moeten worden betrokken. Doel hiervan is na te denken over de 
vraag hoe de structurele problemen en de behoeften van de betreffende lidstaat kunnen worden aangepakt.

6. Het CvdR raadt de Europese Commissie aan om scherper te zijn in de EIR-analyse en om meer werk te maken van 
vergelijkbaarheid tussen de lidstaten. De Europese Commissie zou in de volgende ronde van de EIR een transparant en 
eenvoudig te begrijpen overzicht van de geboekte vooruitgang van de afzonderlijke lidstaten op het gebied van de 
belangrijkste tenuitvoerleggingsproblemen moeten verschaffen, wat niet mag resulteren in bijkomende verslaglegging door 
lidstaten, regio's of steden.

7. Het CvdR zou graag zien dat de Europese Commissie en de lidstaten de rol van Impel blijven versterken en zorg 
dragen voor de verdere ontwikkeling van nationale Impel-netwerken die bij het uitwisselen van beste praktijken 
deskundigen aantrekken die afkomstig zijn van regionale en lokale overheden (2).
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(1) Alle documenten zijn beschikbaar via http://ec.europa.eu/environment/eir/index_en.htm
(2) Impel is het netwerk van de Europese Unie voor de tenuitvoerlegging en handhaving van de milieuwetgeving; Het is in alle EU- 

lidstaten actief.
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8. Het EIR-proces zou waar mogelijk en zinvol moeten aansluiten op reeds bestaande evaluatiemechanismen waarin de 
voortgang van de implementatie van Europese regelgeving eveneens aan de orde is, waaronder Make it Work, de activiteiten 
van het Impel-netwerk en het Refit-programma.

9. Het CvdR is te spreken over de Mededeling van de Europese Commissie betreffende toegang tot de rechter in 
milieuaangelegenheden (3) en gaat ervan uit dat de Europese Commissie in 2017 met richtsnoeren voor de naleving van de 
milieuwetgeving zal komen als een verder specifiek initiatief om een betere tenuitvoerlegging van de milieuwetgeving te 
schragen (4).

10. Het CvdR onderschrijft het verslag van de Europese Commissie „Maatregelen om milieuverslaglegging te 
stroomlijnen” (5), dat is opgesteld naar aanleiding van de door de Commissie verrichte doorlichting van de verslaglegging en 
monitoring van het milieubeleid van de EU (6). Het CvdR heeft aan deze doorlichting bijgedragen via zijn verkennend advies 
COR-2015-05660-00-00-AC-TRA. Het CvdR herhaalt dat de Europese Commissie er goed aan zou doen om de monitoring 
en verslaglegging op milieugebied horizontaal aan te pakken, en verwacht van de Europese Commissie dan ook dat de 
maatregelen 1 en 2 van het verslag, waarin wijzigingen worden voorgesteld op in bepaalde bestaande of nieuwe wetteksten 
opgenomen verslagleggingsverplichtingen, consequent worden toegepast, teneinde deze verplichtingen verder te 
harmoniseren en te vereenvoudigen.

B. De rol van het CvdR in de EIR-beleidscyclus binnen de interinstitutionele context

11. Het CvdR is gaarne bereid tot nauwe en gestructureerde samenwerking met de Europese Commissie tijdens de gehele 
EIR-cyclus, ook bij activiteiten van het gezamenlijke Technische Platform voor milieusamenwerking (7), met de nadruk op de 
verschillende structurele problemen en oplossingen voor lokale en regionale overheden op het gebied van de 
tenuitvoerlegging, zoals toegelicht in deel D van het advies. In dit verband moet ook worden nagegaan hoe het CvdR de 
landenspecifieke EIR-verslagen en richtsnoeren voor de lidstaten kan helpen verbeteren door een decentrale dimensie te 
verschaffen, rekening houdend met de ervaring die het CvdR heeft opgedaan met zijn bijdragen aan de governancecyclus 
voor Europa 2020 door het Europees semester regelmatig vanuit lokaal/regionaal oogpunt tegen het licht te houden.

12. Het CvdR is verheugd dat de Europese Commissie in de Mededeling aangeeft dat de EIR een aanvulling vormt op de 
lopende uitvoeringsinspanningen, zoals het toezicht op de naleving en inbreukprocedures.

13. Het CvdR vindt het belangrijk dat het EIR-systeem na twee rondes (vier jaar) zal worden geëvalueerd om de 
effectiviteit van het mechanisme te toetsen.

14. Naar de mening van het CvdR biedt de EIR kansen om tot gerichte samenwerking tussen het CvdR en het Europees 
Parlement te komen, waarbij over de uitdagingen en problemen rond de tenuitvoerlegging van de EU-milieuwetgeving van 
gedachten kan worden gewisseld en een verband kan worden gelegd tussen de belangen van de medewetgever en de 
ervaringen van de besluitvormers van de uitvoerende overheden. Het CvdR zou graag nauw met het Europees Parlement 
willen samenwerken ten aanzien van de twee door commissie ENVI besproken vraagstukken — de EIR en de voornaamste 
tenuitvoerleggingsproblemen en vastgestelde onderliggende oorzaken — en in het kader van de desbetreffende toekomstige 
uitvoeringsverslagen van het Europees Parlement, ook door gezamenlijke vergaderingen van de CvdR-commissie ENVE en 
de EP-commissie ENVI over deze onderwerpen te houden.

15. Het CvdR is ook bereid om samen te werken ten aanzien van toekomstige EIR-gerelateerde discussies van de Raad, 
informele vergaderingen van de ministers van milieu of andere EIR-gerelateerde werkzaamheden van het Raadsvoorzit-
terschap. Het wil gaarne helpen bij de voorbereiding van deze discussies en activiteiten, met name via specifieke CvdR- 
adviezen zoals aangevraagd door de Raadsvoorzitters, en door middel van vergaderingen van het gezamenlijke Technische 
Platform voor milieusamenwerking van het CvdR en de Europese Commissie.

16. Het CvdR stelt voor om na te gaan of er op verschillende plaatsen op het EU-grondgebied vergaderingen over 
specifieke onderwerpen kunnen worden georganiseerd in nauwe samenwerking tussen lokale en regionale overheden en de 
nationale vertegenwoordigingen van de Europese Commissie en het Europees Parlement. Bedoeling van dergelijke 
bijeenkomsten zou zijn om specifieke lokale tenuitvoerleggingsproblemen te bespreken en aldus bij te dragen aan de 
landenverslagen.
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(3) C(2017) 2616 final.
(4) CDR 5660/2015.
(5) COM(2017) 312 final.
(6) SWD(2017) 230 final
(7) http://ec.europa.eu/environment/legal/platform_en.htm

ht
tp

://
w

w
w

.e
m

is
.v

ito
.b

e 
  

 P
ub

lic
at

ie
bl

ad
 v

an
 d

e 
E

ur
op

es
e 

U
ni

e 
  d

.d
. 1
3-
02
-2
01
8

http://ec.europa.eu/environment/legal/platform_en.htm


C. Opname van meer beleidsterreinen

17. Het CvdR betreurt het dat de Europese Commissie de aanvankelijke focus van de EIR heeft versmald tot afvalbeheer, 
bescherming van natuur en biodiversiteit, luchtkwaliteit, geluidshinder en waterkwaliteit en -beheer (8).

18. De Europese Commissie zou ervoor moeten zorgen dat klimaatverandering een van de speerpunten van de volgende 
ronde van de EIR wordt en dat ook de beperking van en de aanpassing aan de klimaatverandering aan de orde komen, 
waarbij wel moet worden toegezien op verenigbaarheid met de bepalingen voor de governance van de energie-unie. Het 
CvdR wijst er nog eens op dat lokale en regionale overheden een vitale rol spelen bij het aanpakken van de 
klimaatverandering. Ook is het CvdR er in dit verband voorstander van dat er regionale en lokale klimaatdoelstellingen 
worden geformuleerd en toegewezen, in aanvulling op de nationaal vastgestelde bijdragen, als een belangrijk onderdeel van 
het nakomen van de klimaatverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs.

19. De tenuitvoerlegging van de richtlijn inzake industriële emissies dient in de volgende ronde van de evaluatie te 
worden opgenomen. Het Impel-netwerk moet in dit verband een prominentere rol in het proces krijgen om het verzamelen 
van goede praktijkvoorbeelden voor 2019 te ondersteunen.

20. Het CvdR beveelt aan om ook het EU-beleid inzake chemische stoffen op te nemen, want dit is een hoeksteen van 
het milieubeleid van de EU. In de EIR moet de aandacht worden gevestigd op de tekortkomingen en positieve ervaringen 
met betrekking tot de registratie, beoordeling en autorisatie van chemische stoffen.

D. Onderliggende oorzaken van slechte beleidsimplementatie

21. Het CvdR is ingenomen met het voornemen van de Europese Commissie om de landenspecifieke kennis over de 
kwaliteit van het overheidsbestuur en de verdeling van bevoegdheden tussen nationale, regionale en lokale overheden bij de 
tenuitvoerlegging van de EU-milieuwetgeving te verbeteren.

22. Naast de meer volledige analyse van de hiaten in de tenuitvoerlegging in de traditionele milieusectoren biedt de EIR, 
voor het eerst op milieugebied, voorlopige bevindingen over mogelijke onderliggende oorzaken van een zwakke 
tenuitvoerlegging.

23. Volgens het CvdR zouden de evaluaties van de tenuitvoerlegging van het milieubeleid vooral gericht moeten worden 
op ondoeltreffende coördinatie tussen lokale, regionale en nationale overheden, teneinde de volgende zaken aan te pakken: 
onduidelijke verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden, een gebrek aan administratieve capaciteit, 
onvoldoende financiering en gebruik van marktconforme instrumenten, een gebrek aan beleidsintegratie en -samenhang, 
een gebrek aan kennis en gegevens, en ontoereikende mechanismen voor het waarborgen van de naleving (9).

Doeltreffende coördinatie tussen lokale, regionale en nationale overheden

24. De Europese Commissie wordt verzocht een gezamenlijke methodiek voor de nationale EIR-dialogen te ontwikkelen 
en richtsnoeren te verschaffen om ervoor te zorgen dat de lokale en regionale overheden volwaardig kunnen participeren in 
het gehele proces.

25. Het CvdR wijst op de wisselwerking tussen de verbetering van de implementatie met betere regelgeving: ook het 
ingezette EU-instrumentarium, de coherentie en consistentie van de EU-regelgeving en de administratieve lasten zouden in 
ogenschouw moeten worden genomen als blijkt dat de doelen van het milieubeleid niet worden gehaald.

26. De lidstaten zouden de totstandbrenging van lokale en regionale EIR's die aansluiten bij de nationale evaluaties 
moeten faciliteren.

27. De lidstaten zouden meteen al in de beleidsontwikkelings- en wetgevingsomzettingsfases nauwer moeten 
samenwerken met lokale en regionale overheden, bijvoorbeeld ook in het kader van verticale dossierteams van verschillende 
overheden, zoals in het zevende milieuactieprogramma wordt aanbevolen.
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(8) Zie voor een gedetailleerde samenvatting van de resultaten voor de verschillende beleidsterreinen: Briefing 03/2017: Environmental 
Implementation Review van de EPRS (Onderzoeksdienst van het Europees Parlement), opgesteld op verzoek van het CvdR in het 
kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Parlement en het CvdR.

(9) Zie ook het CvdR-studieverslag uit september 2017 over „Effective multi-level environmental governance for a better 
implementation of EU environment legislation”, opgesteld door Milieu Ltd. Available: http://cor.europa.eu/en/documentation/ 
studies/Pages/studies.aspx
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28. De lidstaten zouden moeten werken aan de verdere ontwikkeling van mechanismen om verticale coördinatie te 
verbeteren en doeltreffender te maken, waarbij ook de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de verschillende 
overheidsniveaus moet worden verduidelijkt.

29. Het CvdR verzoekt de lidstaten en de regionale en lokale overheden om de versnippering verder terug te dringen, o. 
m. door verdere maatregelen te treffen zoals het invoeren van geïntegreerde milieuvergunningen waarin de diverse sectorale 
milieuvergunningen zijn samengevoegd, en door de EIA- en SEA-procedures te stroomlijnen (10).

Versterking van administratieve capaciteit in verband met de uitvoering van milieubeleid

30. Het CvdR benadrukt dat er, zoals uit de EIR blijkt, bij vele lokale en regionale overheden een gebrek is aan financiële, 
menselijke en technische hulpbronnen om de milieuwetgeving van de EU naar behoren ten uitvoer te leggen. Met name in 
kleinere gemeenten zijn de middelen om eigen technische expertise met betrekking tot de wettelijke vereisten te 
ontwikkelen, beperkt. Het is dan ook zaak dat de EU meer hulp biedt, hetzij rechtstreeks, hetzij door de lidstaten aan te 
moedigen steun te verlenen aan regionale en lokale overheden zodat ze horizontaal (binnen lidstaten en grens-
overschrijdend) kunnen samenwerken om projecten te bundelen, beste praktijken uit te wisselen en gemeenschappelijke 
procedés en werkwijzen te ontwikkelen.

31. De lidstaten, regionale en lokale overheden zouden ervoor moeten zorgen dat de financiële en menselijke 
hulpbronnen van lokale en regionale milieu-instanties evenredig zijn aan de taken die zij hebben of die aan hen worden 
overgedragen.

32. De Europese Commissie zou EU-richtsnoeren in meer talen beschikbaar moeten stellen, en de lidstaten zouden in 
samenwerking met regionale en lokale overheden gemeenschappelijke normen, sjablonen, checklists en opleidings-
programma's moeten ontwikkelen om een consistente tenuitvoerlegging en verslaglegging te waarborgen.

33. Lokale en regionale overheden wordt verzocht de kwaliteit van procedures tegen het licht te houden, de verstrekking 
van milieuvergunningen te stroomlijnen en hulpmiddelen te delen met andere overheidsdiensten, om op die manier 
schaalvoordelen te behalen en milieuproblemen aan te pakken die de bestuursgrenzen overschrijden. Daarbij zouden ze 
gebruik moeten maken van de EU-toolbox voor kwalitatief hoogwaardig openbaar bestuur (11).

34. De Europese Commissie, de lidstaten en regionale en lokale overheden zouden moeten stimuleren dat lokale en 
regionale deskundigen worden betrokken bij het Impel-netwerk en bij het aanstaande EIR-instrument voor collegiale (peer-to 
peer) toetsing.

35. De Europese Commissie en met name de lidstaten wordt verzocht om lokale en regionale deskundigen te betrekken 
bij het opstellen van EU-richtsnoeren en aanverwante nationale richtsnoeren, zodat deze duidelijker worden en flexibeler 
kunnen worden toegepast.

36. Het CvdR dringt er bij de Europese Commissie op aan om voor het nieuwe EIR-instrument voor collegiale toetsing 
voldoende geld uit te trekken. De Commissie zou ook moeten zorgen voor complementariteit met de peer-to-peer- 
activiteiten van Impel en met de uitwisseling van milieu-informatie door beheersautoriteiten in het kader van het peer-to- 
peer-instrument van TAIEX REGIO.

Beter gebruik van Europese middelen voor de tenuitvoerlegging van het milieuacquis

37. Het CvdR verzoekt de lokale en regionale overheden om met steun van de lidstaten gebruik te maken van de 
technische bijstand die in het kader van thematische doelstelling 11 van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI- 
fondsen) beschikbaar is om enerzijds de institutionele en administratieve capaciteit van hun milieuafdelingen en anderzijds 
hun capaciteit om ESI-financiering voor met name grootschalige milieu-infrastructuren te benutten (doelstelling 6), te 
vergroten. Ook moedigt het CvdR hen aan om het EU-steunprogramma voor structurele hervormingen te gebruiken 
teneinde hun milieubeheer te verbeteren.

38. Het CvdR is er voorstander van dat nog meer lidstaten netwerken opzetten van deskundigen van beheersautoriteiten 
voor cohesiebeleid die tot taak hebben milieu-investeringen te bevorderen.

39. De EU zou er goed aan doen om in haar voorbereidingen voor het volgende MFK uitvoerig na te gaan hoe de EU- 
financiering voor de tenuitvoerlegging van de milieuwetgeving kan worden verhoogd, waarbij ook zou moeten worden 
gekeken naar de mogelijkheid om een bepaald percentage uitsluitend hiervoor te bestemmen.
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(10) Milieueffectbeoordeling (EIA) en strategische milieueffectbeoordeling (SEA).
(11) Europese Commissie, 2015, „Quality of Public Administration — A Toolbox for Practitioners”.
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Beleidsintegratie en beleidssamenhang

40. Het CvdR erkent dat ook de ontoereikende integratie van milieuvraagstukken in andere beleidsterreinen een 
onderliggende oorzaak is van de gebrekkige tenuitvoerlegging van de milieuwetgeving en wijst er daarom nog eens op dat 
de belangrijkste doelstellingen van het milieu- en klimaatveranderingsbeleid geïntegreerd moeten worden in alle 
werkzaamheden van de EU.

41. Lokale en regionale overheden zouden een goede coördinatie op politiek en strategisch niveau moeten waarborgen 
door lokale of regionale strategieën voor duurzame ontwikkeling vast te stellen en ervoor te zorgen dat milieuvraagstukken 
in een vroeg stadium worden geïntegreerd in hun ruimtelijke ordening, zodat conflicten worden voorkomen. Ook pleit het 
CvdR ervoor dat milieuvraagstukken vroegtijdig naar behoren worden geïntegreerd door strategische milieueffectbe-
oordelingen uit te voeren.

42. Lokale en regionale overheden zouden vrijwillige sectorale overeenkomsten met de belangrijkste industriesectoren 
en „contracten” tussen overheidsinstanties en maatschappelijke belanghebbenden moeten bevorderen om informatie te 
verstrekken, problemen in kaart te brengen en oplossingen te vinden.

43. Het CvdR wijst erop dat de EU op vele gebieden van het milieubeleid moet streven naar krachtiger en efficiënter 
bronbeleid, want anders zal het onmogelijk blijven om op lokaal en regionaal niveau aan verschillende onderdelen van de 
EU-wetgeving inzake milieukwaliteitsnormen te voldoen.

44. De Europese Commissie en de lidstaten zouden de bevoegde lokale en regionale autoriteiten beter moeten helpen 
om aan deze normen te voldoen en de doelstellingen te halen.

45. Het CvdR verzoekt de Europese Commissie om samen met relevante nationale overheden, het Europees Comité van 
de Regio's, het EU-burgemeestersconvenant, het Wereldwijde burgemeestersconvenant voor klimaat en energie en de ICLEI 
werk te maken van de ontwikkeling van het concept en de methodiek inzake de invoering van lokaal en regionaal 
vastgestelde bijdragen, teneinde bij te dragen aan de verwezenlijking van de klimaatveranderingsdoelstellingen die in het 
kader van het klimaatakkoord van Parijs (COP21) zijn afgesproken. Als pioniers fungerende lokale en regionale overheden 
zouden aanvankelijk op vrijwillige basis moeten meedoen om te bewijzen dat het concept werkt.

Betere toegang tot kennis en gegevens

46. In veel lidstaten veroorzaakt de beperkte beschikbaarheid van gegevens nog altijd tenuitvoerleggingsproblemen op 
verschillende bestuursniveaus. Lokale en regionale overheden kunnen een spilfunctie vervullen bij het vergaren van kennis 
en gegevens en het voorlichten van het publiek, wat het bewustzijn onder de burgers ten goede komt.

47. Het CvdR vindt het een goede zaak dat de EIR op bestaande data wordt gebaseerd en dat beoogd wordt om beter 
gebruik te maken van deze data en ze ook voor kruisverwijzingen te gebruiken, waarbij ze zeker ook voor lokale en 
regionale overheden toegankelijker moeten worden gemaakt.

48. Het CvdR is voorstander van een gestructureerd debat over een adequate verdeling van de verantwoordelijkheden en 
middelen in de lidstaten tussen gemeenten, regio's en het nationale niveau om ervoor te zorgen dat de verslagen en 
indicatoren met betrekking tot de toestand van het milieu consistent, doeltreffend en betrouwbaar zijn.

49. In samenwerking met de bevoegde lokale en regionale autoriteiten zouden de lidstaten voor alle essentiële 
milieuwetten van de EU gestructureerde uitvoerings- en informatiekaders moeten uitwerken.

50. De Europese Commissie zou erop moeten toezien dat de lidstaten en hun lokale en regionale overheden de 
bestaande minimumvereisten van de richtlijn inzake toegang tot informatie naar behoren in acht nemen.

51. Lokale en regionale overheden zouden een actief informatiebeleid moeten voeren. Dit beleid zou in twee richtingen 
moeten gaan (met inbegrip van feedbackmechanismen) en zou meer op de burger gerichte informatie moeten verstrekken, 
waarbij gedacht kan worden aan instrumenten op basis van onlinekaarten, apps en voorlichtingscampagnes.

52. Het CvdR steunt de betrokkenheid van ngo's bij het verzamelen van milieu-informatie en de verspreiding daarvan 
onder de burgers, alsook het gebruik van „burgerwetenschap” ten behoeve van milieugegevensverzameling.
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53. De Europese Commissie en de lidstaten zouden overheden moeten helpen bij het ontwikkelen van e-oplossingen en 
e-overheid om hun toezicht en verslaglegging op milieugebied te verbeteren, bijv. via het actieplan inzake e-overheid 2016- 
2020, het LIFE-programma, de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (CEF) en het Horizon 2020-programma 
en in het kader van de lancering van Reportnet 2.0 door het Europees Milieuagentschap (12).

54. Het CvdR pleit voor inspanningen op alle niveaus om te bewerkstelligen dat er elektronisch milieugegevens worden 
uitgewisseld en dat Inspire (13) verder wordt ontwikkeld. Ook zou de betrokkenheid van regionale en lokale overheden bij 
het Inspire-proces moeten worden opgevoerd.

Toereikende mechanismen voor het waarborgen van de naleving

55. Het CvdR vindt het verontrustend dat volgens de EIR-analyse het nalevingstoezicht en de handhaving vaak reden 
geven tot zorg, vanwege ondoeltreffende sancties en interactie tussen inspecteurs en openbare aanklagers. Lokale en 
regionale autoriteiten kunnen problemen ondervinden bij de interpretatie en integratie van onsamenhangende EU- 
bepalingen wanneer ze stappen zetten om de naleving ervan te waarborgen. Veel lokale overheidsinstanties zijn te klein om 
professionele handhaving van de milieuwetgeving te kunnen waarborgen.

56. Lokale en regionale overheden zouden ervoor moeten zorgen dat er duidelijke bevoegdheden worden toegewezen en 
dat er professionele, bekwame autoriteiten worden aangesteld. Ze zouden moeten streven naar doeltreffende coördinatie 
met nationale overheidsinstanties (d.w.z. politie, douane, Openbaar Ministerie) en ze zouden moeten nagaan of er 
gezamenlijke regionale milieuhandhavingsinstanties kunnen worden opgezet ingeval de eigen inspectiebevoegdheden 
beperkt zijn.

57. Het CvdR zou graag zien dat de nationale, regionale en lokale overheden een risicogebaseerde aanpak hanteren voor 
het waarborgen van de naleving, teneinde voor een optimale mix van toezicht, bevordering en handhaving te zorgen, en dat 
zij daarbij betere prioriteiten stellen voor het gebruik van hun beperkte middelen.

58. Lokale en regionale autoriteiten, die dicht bij de bedrijven en burgers staan, zouden activiteiten ter bevordering van 
de naleving moeten ontplooien waarbij wordt samengewerkt met de gereglementeerde bedrijfssectoren, relevante ngo's en 
de burgers.

59. De lidstaten en de lokale en regionale overheden zouden maatregelen voor een snelle tenuitvoerlegging moeten 
treffen en proportionele en afschrikkende sancties moeten vaststellen voor inbreuken op de EU-milieuwetgeving, waarbij 
Richtlijn 2008/99/EG betreffende milieucriminaliteit consequent moet worden toegepast.

60. Het CvdR dringt er bij de nationale, regionale en lokale overheden op aan om corruptie te bestrijden en erop toe te 
zien dat de rechtssystemen op milieugebied goed functioneren, waarbij de procedurele rechten die de burgers op grond van 
de EU-milieuwetgeving genieten, moeten worden hooggehouden (14).

61. Het CvdR steunt alle initiatieven van nationale en regionale overheden en verenigingen van lokale overheden om 
hun kennis te vergroten door beste praktijken te delen die zijn ontwikkeld door Europese netwerken zoals Impel, het 
Europees Netwerk van openbare aanklagers voor het milieu en het Netwerk van politieagenten dat zich richt op de 
bestrijding van milieucriminaliteit.

62. Het CvdR zou graag zien dat de Europese Commissie en de lidstaten de rol van Impel blijven versterken en zorg 
dragen voor de verdere ontwikkeling van nationale Impel-netwerken die bij het uitwisselen van beste praktijken 
deskundigen aantrekken die afkomstig zijn van regionale en lokale overheden.

Brussel, 10 oktober 2017.

De voorzitter  
van het Europees Comité van de Regio's

Karl-Heinz LAMBERTZ 
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(12) Maatregel 3 van COM(2017) 312 final.
(13) Richtlijn 2007/2/EG.
(14) Het EU-scorebord voor justitie en het Europees semester dragen bij aan de algehele effectiviteit van nationale rechtssystemen 

(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-semester_thematic-factsheet_effective-justice-systems_en.pdf).
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