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Voornaamste resultaten van de Raadszitting 

De Raad heeft een richtlijn ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van 
kinderen en kinderpornografie aangenomen, waarbij ongeveer twintig strafbare feiten worden 
geharmoniseerd en zware straffen zijn vastgesteld. 

De Raad heeft bepaalde aspecten van het voorgestelde meerjarig financieel kader voor de periode 
2014-2020 besproken. 

Hij heeft de strategie van de Europese Unie voor het Oostzeegebied herzien en daarbij 
aanbevelingen voor een betere toepassing goedgekeurd. De strategie, die in 2009 is gestart, 
bestrijkt gemeenschappelijke uitdagingen van de landen in de regio en beoogt profijt te trekken uit 
het onbenutte potentieel, door een gemeenschappelijk samenwerkingskader aan te reiken. 



 15.XI.2011 

1  Wanneer de Raad verklaringen, conclusies of resoluties heeft aangenomen, wordt dat in de titel van het 
betrokken punt vermeld. De aangenomen teksten staan tussen aanhalingstekens. 

  De documenten waarvan het nummer in de tekst wordt genoemd, staan op de internetsite van de Raad 
http://www.consilium.europa.eu. 

  Besluiten ten aanzien waarvan verklaringen voor de Raadsnotulen zijn afgelegd die beschikbaar zijn voor 
het publiek, zijn aangegeven met een asterisk; de tekst van de verklaringen staat op de bovengenoemde 
internetsite van de Raad en is ook verkrijgbaar bij de Persdienst. 
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BESPROKEN PUNTEN 

MEERJARIG FINANCIEEL KADER 

De Raad heeft een oriënterend debat gehouden over het meerjarig financieel kader van de EU 
voor de periode 2014-2020, waarbij is stilgestaan bij de volgende aspecten van het voorstel: 

• economische, sociale en territoriale samenhang; 

• financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen; 1 

• het gemeenschappelijk landbouwbeleid en het gemeenschappelijk visserijbeleid.  

Het voorzitterschap heeft aangekondigd de belangrijkste resultaten van het debat, samen met de 
resultaten van de sedert juli verrichte werkzaamheden, te willen opnemen in een verslag dat op 
5 december aan de Raad zal worden gepresenteerd. 

De onderhandelingsfase begint in januari, bij het aantreden van het Deense voorzitterschap. 

                                                 

1 De financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen is een nieuw door de Commissie 
voorgesteld instrument om de ontwikkeling van infrastructuur op het gebied van vervoer, 
energie en informatie- en communicatietechnologieën in de EU te versnellen. 
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EUROPESE RAAD 

Voorbereiding van de bijeenkomst in december 

De Raad heeft een geannoteerde ontwerp-agenda voor de bijeenkomst van de Europese Raad op 
9 december besproken (15950/11). 

De Europese Raad zal met name spreken over: 

• economisch beleid: 

– een evaluatie van de economische toestand in Europa, met onder meer de 
onderwerpen die tijdens de bijeenkomsten in juni en oktober zijn besproken; 

– de lidstaten van het Euro Plus-pact zullen hun vorderingen vergelijken met wat zij 
hebben toegezegd; 

– bespreking van de overwegingen van de lidstaten van de eurozone over de 
versterking van de economische governance in de eurozone. 

• energie, vooral energie-efficiënte, de interne energiemarkt, de ontwikkeling van energie-
infrastructuur, het externe energiebeleid en de stresstests van nucleaire installaties. 

• overige kwesties, in het bijzonder de uitbreiding van de EU. 

De Raad zal in zijn zitting op 5 december verder van gedachten wisselen op basis van ontwerp-
conclusies van de Europese Raad. 

De ondertekening van het verdrag betreffende de toetreding van Kroatië tot de EU is gepland in de 
marge van de bijeenkomst van Europese Raad. 

Follow-up van de bijeenkomst van oktober 

De Raad heeft de balans opgemaakt van de follow-up van de Europese Raad van 23 oktober, op 
basis van een nota van het voorzitterschap over de follow-up van de bijeenkomsten in februari, 
maart, juni en oktober (16468/11). 
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EU-STRATEGIE VOOR HET OOSTZEEGEBIED 

De Raad heeft de volgende conclusies aangenomen: 

"DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,  

1. HERINNEREND AAN de mededeling van de Commissie inzake de strategie van de 
Europese Unie voor het Oostzeegebied (EUSBSR) van 10 juni 2009, die is 
BEKRACHTIGD door de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen van 
28 oktober 2009 en door de Europese Raad van 30 oktober 2009.  

2. ONDER VERWIJZING NAAR de conclusies van de Europese Raad van 30 oktober 2009, 
waarin deze de Europese Commissie (hierna: de Commissie) verzoekt om ten laatste in 
juni 2011 een voortgangsverslag aan de Raad voor te leggen, en HERINNEREND aan het 
tussentijds verslag van de Commissie over de strategie van de Europese Unie voor het 
Oostzeegebied van december 2010, waarin staat dat de onder het Poolse voorzitterschap in 
de tweede helft van 2011 geplande besprekingen van de EU-Raad de gelegenheid zullen 
bieden voor een meer fundamentele herziening van de strategie. 

3. INGENOMEN MET het verslag van de Commissie over de uitvoering van de strategie van 
de Europese Unie voor het Oostzeegebied van 22 juni 2011, dat het uitgangspunt vormt 
van deze conclusies.  

4. HERINNEREND AAN de uitvoerige discussies over de uitvoering van de strategie van de 
Europese Unie voor het Oostzeegebied, en aan het overleg over de herziening ervan dat 
plaatsvond in het kader van het Poolse voorzitterschap van de Raad, en VERHEUGD over 
de inzet van het Europees Parlement, het Comité van de Regio's en vertegenwoordigers 
van het Oostzeegebied en andere belangstellende betrokkenen. 

5. ERMEE BEKEND dat de Commissie medio 2013 een algehele evaluatie zal verrichten van 
de macroregionale strategieën 1.  

6. WIJST EROP dat de strategie van de Europese Unie voor het Oostzeegebied een 
geïntegreerd kader biedt voor het aanpakken van gemeenschappelijke problemen in de 
macroregio door middel van een versterkte samenwerking tussen de betrokkenen, en dat zij 
bijdraagt tot de economische, maatschappelijke en territoriale samenhang van de EU.  

                                                 

1 Conclusies van de Raad Algemene Zaken over een strategie van de Europese Unie voor het 
Donaugebied van 13 april 2011. 
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7. HERHAALT dat in het kader van de strategie in principe geen nieuwe EU-middelen ter 
beschikking worden gesteld, geen extra formele EU-structuren in het leven worden 
geroepen en geen nieuwe EU-wetgeving wordt vastgesteld, maar dat wordt uitgegaan van 
een gecoördineerde aanpak, synergie-effecten en een doelmatiger gebruik van de financiële 
instrumenten en middelen van de EU en uit andere bron.  

8. WIJST ER MET NADRUK OP dat de succesvolle uitvoering van de strategie van de 
Europese Unie voor het Oostzeegebied die aan de macroregio ten goede komt, de 
betrokkenheid vergt van alle Oostzeelanden alsmede van de belanghebbenden op 
transnationaal, regionaal en plaatselijk niveau, in het kader van een governance op 
meerdere niveaus.  

9. ONDER ERKENNING van de bijdrage die de ervaring, opgedaan tijdens de uitvoering 
van de strategie van de Europese Unie voor het Oostzeegebied, tot nu toe heeft geleverd 
aan de verwezenlijking van gemeenschappelijke EU-doelstellingen en bij het aanpakken 
van de gezamenlijke uitdagingen voor de macroregio, STELT de Raad VAST dat de 
strategie efficiënter en resultaatgerichter moet worden met het oog op de nadere 
verwezenlijking van de doelstellingen van de strategie, en BEKRACHTIGT hij daarom de 
onderstaande aanbevelingen, die voortvloeien uit het verslag van de Commissie over de 
uitvoering van de strategie van de Europese Unie voor het Oostzeegebied en uit het overleg 
met de belanghebbenden. De Raad, derhalve:  

Politieke inzet 

a) VERZOEKT de betrokken lidstaten de maatregelen ten behoeve van een verdere 
uitbreiding van de huidige politieke steun voor de uitvoering van de strategie van de 
Europese Unie voor het Oostzeegebied te intensiveren, op alle niveaus (EU, 
nationaal, regionaal, plaatselijk), met name door deze strategie tot een referentiepunt 
voor alle betrokken gremia te maken. 

b) ERKENT dat het sectorale beleid van de EU een territoriale dimensie heeft, en dat de 
strategie van de Europese Unie voor het Oostzeegebied derhalve op de agenda van 
verschillende Raadsformaties dient te staan waar en wanneer zulks dienstig is ter 
bevordering van de daadwerkelijke betrokkenheid van, en een nauwer verband met, 
het relevante EU-beleid bij de uitvoering van de strategie.  

Geïntegreerde benadering, beleidscoördinatie en betere afstemming van de financiering 

c) VERZOEKT de Commissie en de betrokken lidstaten ten aanzien van de strategie 
van de Europese Unie voor het Oostzeegebied een geïntegreerde aanpak te volgen 
door de coördinatie tussen de verschillende beleidsterreinen met territoriale 
implicaties en een thematische relevantie voor de strategie op EU- en nationaal 
niveau te intensiveren 1, en de strategie nauwer te doen aansluiten op het 
geïntegreerd maritiem beleid en op de Europa 2020-strategie, mede onder facilitering 
van de nationale coördinatiecomités van de strategie met het oog op een grotere 
doelmatigheid, meer synergie en duurzame resultaten. 

                                                 

1 Zoals milieu, vervoer, landbouw, visserij, maritieme ruimtelijke ordening, innovatie, 
onderzoek en ontwikkeling, informatie- en communicatietechnologieën, 
klimaatmaatregelen, enz. 
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d) VERZOEKT de Commissie en de betrokken lidstaten bestaande financierings-
bronnen in de macroregio beter af te stemmen op de doelstellingen van de strategie. 
VERKLAART dat de toekomstige afstemming van de financiering, zonder vooruit te 
lopen op het resultaat van de onderhandelingen over het volgende meerjarig 
financieel kader, in de nieuwe programmeringsperiode 2014-2020 gefaciliteerd moet 
worden, onder meer door rekening te houden met de strategie van de Europese Unie 
voor het Oostzeegebied bij het opzetten van programma's, waaronder transnationale, 
nationale en regionale programma's, alsook programma's waarbij derde landen 
betrokken zijn, waar zulks passend is en met inachtneming van het subsidiariteits-
beginsel.  

e) VERZOEKT de Commissie en de betrokken lidstaten samen te werken teneinde de 
mogelijkheden te verruimen om, in het kader van de projecten van de strategie, 
pijpleidingen tot stand te brengen, en zich te beraden op de mogelijkheden om in 
samenwerking met de internationale financiële instellingen het raamwerk voor de 
uitvoeringsfaciliteit tot stand te brengen ter ondersteuning van de voorbereiding van 
essentiële projecten in het kader van de strategie, uitgaande van een door de 
Europese Commissie gecoördineerde grondige behoefteanalyse.  

Governance 

f) VERZOEKT de Commissie een grotere rol op zich te nemen bij de strategische 
coördinatie van de strategie, bij het faciliteren van informatiestromen, zowel intern 
als naar de lidstaten, alsmede bij het behouden van de meerwaarde van het 
macroregionaal concept. MOEDIGT de Commissie AAN de rol van de Groep op 
hoog niveau voor de strategie te versterken, waarbij deze regelmatig bijeen moet 
komen als voornaamste operationeel forum voor essentiële beleidsdebatten, en 
VERZOEKT alle lidstaten actief aan de vergaderingen ervan deel te nemen.  

g) VERZOEKT de betrokken lidstaten met de doelstellingen van de strategie van de 
Europese Unie voor het Oostzeegebied rekening te houden in het kader van 
specifieke ontwikkelingstrategieën op nationaal niveau, en regionale en plaatselijke 
instanties aan te moedigen om, waar zulks uit territoriaal oogpunt gerechtvaardigd is, 
activiteiten in het kader van deze strategie op te nemen in hun ontwikkelings-
strategieën. 

h) VERZOEKT de betrokken lidstaten het potentieel te onderzoeken van Europese 
groeperingen voor territoriale samenwerking, met het oog op de uitvoering van de 
strategie op passende niveaus. 
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Verduidelijking en versterking van de rollen van de belangrijkste betrokken partijen  

i) BENADRUKT dat de Commissie en de betrokken lidstaten dienen samen te werken 
om duidelijkheid te scheppen met betrekking tot de rollen en verantwoordelijkheden 
van de belangrijkste instanties die bij de uitvoering van de strategie van de Europese 
Unie voor het Oostzeegebied zijn betrokken 1, om hen op transparante wijze te leiden 
bij het uitoefenen van hun functie, zodat zij de strategie doelmatiger en derhalve 
gemakkelijker kunnen uitvoeren. Anderzijds ONDERKENT de Raad de noodzaak 
van een grotere rol voor de nationale contactpunten in de nationale coördinatie, voor 
de coördinatoren van prioritaire gebieden (PAC) en de hoofden van de horizontale 
acties bij de thematische en transnationale uitvoering.  

j) BEKLEMTOONT dat er stabiele en doeltreffendere banden moeten komen tussen de 
belangrijkste bij de strategie van de Europese Unie voor het Oostzeegebied 
betrokken instanties en de beheerders van de financieringsbronnen, ten einde de 
dialoog over de toegang tot financiële oplossingen te intensiveren, en 
ONDERSTREEPT dat hierbij de mogelijkheden tot samenwerking met de 
particuliere sector moeten worden verkend.  

k) MOEDIGT de belangrijkste bij de uitvoering van de strategie betrokken instanties, 
de Commissie en de betrokken lidstaten aan, ervoor te zorgen dat zij steeds over de 
nodige interne capaciteit beschikken om hun werk uit te voeren. 

Monitoring en het invoeren van doelstellingen en indicatoren  

l) VERZOEKT de Commissie om de twee jaar verslag uit te brengen over de voortgang 
van de strategie van de Europese Unie voor het Oostzeegebied en over de bereikte 
resultaten, en daarbij ook te verwijzen naar de bijdragen van het betrokken sectorale 
beleid.  

m) VERZOEKT de Commissie uiterlijk begin 2012 een geheel van realistische en 
haalbare doelstellingen en indicatoren (zowel kwantitatieve als kwalitatieve) voor te 
stellen, die tezamen met de betrokken lidstaten zijn uitgewerkt, met inachtneming 
van de doelstellingen en indicatoren die reeds in het kader van de in de regio 
bestaande structuren voor multilaterale samenwerking, zoals Helcom (de Helsinki-
commissie) zijn bepaald, en daarbij rekening te houden met de noodzaak dubbel 
werk te voorkomen. IS ZICH ERVAN BEWUST dat hierdoor de strategie van de 
Europese Unie voor het Oostzeegebied beter kan worden gemonitord en dat aldus 
een basis kan worden gelegd voor een alomvattend evaluatiesysteem dat ertoe moet 
strekken de strategie operationeler en resultaatgerichter te maken. De Raad IS 
derhalve INGENOMEN MET de activiteiten van de taskforce doelstellingen en 
indicatoren van de strategie van de Europese Unie voor het Oostzeegebied.  

                                                 

1 Nationale contactpunten (NCP's), coördinatoren van prioritaire gebieden (PAC's) en 
hoofden van horizontale acties en van vlaggenschipprojecten (HAL's respectievelijk FPL's). 
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Naar een beter communicatiesysteem en meer zichtbaarheid 

n) BEVEELT de Commissie en de betrokken lidstaten AAN gezamenlijk een 
"communicatie-initiatief" 1 te ontwikkelen om de communicatiekanalen tussen de 
belangrijkste bij de strategie van de Europese Unie voor het Oostzeegebied 
betrokken instanties, en tussen deze instanties en de beheerders van de bronnen van 
financiële middelen, te verbeteren, bijvoorbeeld door na te denken over de invoering 
van een interactief, op het internet gebaseerd instrument voor het delen van 
ervaringen en goede praktijken, dat zou moeten zorgen voor een betere financierings-
informatie, betere partnercombinaties en een betere groepering van de projecten. 

o) MOEDIGT de betrokken lidstaten en de Commissie AAN meer efficiëntie te 
betrachten bij de verspreiding van informatie en het geven van bekendheid aan de 
activiteiten van de strategie van de Europese Unie voor het Oostzeegebied, en te 
werken aan kanalen voor de communicatie met een breder publiek in de macroregio, 
en aldus te bevorderen dat een breed scala aan actoren op alle mogelijke niveaus bij 
de strategie wordt betrokken. 

p) BEVEELT de Commissie AAN voort te gaan met de goede praktijk om een jaarlijks 
forum van de strategie van de Europese Unie voor het Oostzeegebied te houden als 
een stabiel platform waar een breed scala aan actoren op alle mogelijke niveaus in de 
gelegenheid is te discussiëren over de vooruitgang en de resultaten van, de 
uitdagingen bij en de oplossingen voor de uitvoering van de strategie.  

Integratie in de bestaande multilaterale structuren en verbanden met de strategie van de 
EU voor het Donaugebied 

q) VERZOEKT de betrokken lidstaten uit te zien naar mogelijke synergieën tussen de 
strategie van de Europese Unie voor het Oostzeegebied en de structuren en 
netwerken voor multilaterale samenwerking in het Oostzeegebied 2, alsmede met de 
internationale financiële instellingen door middel van een betere coördinatie en een 
doeltreffend gebruik van communicatiekanalen en fora betreffende de strategie en 
het Oostzeegebied, teneinde de maatregelen in de macroregio doelmatiger te maken. 

r) MOEDIGT de betrokken lidstaten en de Commissie AAN de banden tussen de 
strategie van de Europese Unie voor het Oostzeegebied, die voor het Donaugebied, 
en mogelijke toekomstige andere macroregionale strategieën te versterken door te 
zorgen voor uitwisseling van ervaring en goede praktijken, waardoor er voor de 
uitvoering van deze strategieën betere oplossingen komen en meerwaarde wordt 
gecreëerd door de Europese territoriale cohesie te bevorderen, onder meer door een 
coherente uitvoering van infrastructuur- en energieprojecten. 

                                                 

1 Verslag van de Commissie over de uitvoering van de EUSBSR van 22 juni 2011. 
2 Onder andere de Noordelijke Dimensie, de Raad van Oostzeestaten, de Noordse 

Ministerraad, Helcom, VASAB (Visions and Strategies around Baltic Sea), en het 
Subregionale Samenwerkingsverband van de Oostzeestaten. 
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Samenwerking met derde landen  

s) VERWELKOMT de samenwerking met belangstellende derde landen in projecten en 
initiatieven van wederzijds belang in het kader van de strategie van de Europese Unie 
voor het Oostzeegebied, en MOEDIGT de betrokken lidstaten AAN uit te zien naar 
de meest pertinente instrumenten voor en vormen van betrokkenheid van derde 
landen ten einde de uitdagingen in de macroregio op doeltreffende wijze te kunnen 
aangaan. In het bijzonder de Noordelijke Dimensie, de Raad van Oostzeestaten, de 
Noordse Ministerraad en Helcom moeten als platforms worden gebruikt voor samen-
werking waarbij ook belangrijke partners, in het bijzonder de Russische Federatie, 
betrokken dienen te worden. 

10. ROEPT de betrokken lidstaten en de Commissie op in de loop van 2012 de hierboven 
gedane aanbevelingen in de uitvoeringspraktijk van de strategie van de Europese Unie voor 
het Oostzeegebied op te nemen. VERZOEKT de Europese Commissie deze strategie 
begin 2012 opnieuw te bezien in het licht van bovenstaande aanbevelingen, en ervoor te 
zorgen dat het actieplan voor de strategie kort daarna wordt uitgevoerd. 
ONDERSTREEEPT dat de draagwijdte van de uitvoering van deze aanbevelingen tot 
uiting moet komen in de volledige evaluatie van de macroregionale strategieën en de 
beoordeling door de Commissie, in 2013, van de meerwaarde die deze opleveren."  
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BIJEENKOMSTEN IN DE MARGE VAN DE RAAD 

– EER-Raad 

In de marge van de Raad is een bijeenkomst gehouden van de Raad van de Europese Economische 
Ruimte (EER). 

De EER-Raad heeft de conclusies in document 16011/11 aangenomen. 
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ANDERE GOEDGEKEURDE PUNTEN 

JUSTITIE EN BINNENLANDSE ZAKEN 

Seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie 

De Raad heeft een richtlijn  ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van 
kinderen en kinderpornografie (PE-CONS 51/11) aangenomen. 

Met de richtlijn worden ongeveer twintig strafbare feiten geharmoniseerd en zijn zware straffen 
vastgesteld. 

Met de richtlijn wordt een aantal misdrijven in de gehele EU strafbaar gesteld (onder meer seksueel 
misbruik, seksuele uitbuiting van kinderen, kinderpornografie en kinderlokking, te weten het 
benaderen van kinderen voor seksuele doeleinden via internet) en worden in vergelijking met een 
eerder kaderbesluit uit 2004 eerder maximumstraffen opgelegd. 

Wat kinderpornografie op internet betreft, verplicht de tekst de lidstaten ervoor te zorgen dat zij 
webpagina's die op hun grondgebied worden gehost onverwijld verwijderen en dat zij webpagina's 
die buiten hun grondgebied worden gehost trachten te verwijderen. Daarnaast kunnen lidstaten de 
toegang tot webpagina's blokkeren, maar moeten zij transparante procedures volgen en waarborgen 
bieden als zij van deze mogelijkheid gebruik maken. 

Met de richtlijn zal ook de industrie van het sekstoerisme hard worden aangepakt: in eerste instantie 
door een verplichte rechtsmacht in te stellen voor onderdanen die strafbare feiten in het buitenland 
begaan, en in tweede instantie door preventiemaatregelen ter zake te treffen. De nieuwe regels 
bevatten ook bepalingen om te voorkomen dat pedofielen naar het buitenland verhuizen en voordeel 
trekken uit het vrije verkeer van werknemers in de EU. 

Voor nadere bijzonderheden zie persmededeling 16898/11. 
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INTERNE MARKT 

Motorvoertuigen - schakelindicatoren 

De Raad heeft besloten zich er niet tegen te verzetten dat de Commissie een verordening aanneemt  
tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 661/2009, wat schakelindicatoren betreft. 

Conform Verordening (EG) nr. 661/2009 moeten de technische details van de bepalingen 
(specifieke procedures, tests en vereisten inzake typegoedkeuring) wat schakelindicatoren betreft 
worden vastgesteld in uitvoeringswetgeving. Richtlijn 2007/46/EG tot vaststelling van een kader 
voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (Kaderrichtlijn) moet 
dienovereenkomstig worden gewijzigd. 

De ontwerp-verordening is onderworpen aan de regelgevingsprocedure met toetsing. Nu de Raad 
zijn fiat heeft gegeven, kan de Commissie het besluit aannemen, tenzij het Europees Parlement 
bezwaar aantekent. 

Emissies van zware vrachtwagens (Euro VI) 

De Raad heeft besloten geen bewaar te maken tegen de aanneming van de Commissie van een 
verordening tot wijziging van Verordening (EU) nr. 582/2011 tot uitvoering en wijziging van 
Verordening (EG) nr. 595/2009 met betrekking tot emissies van zware bedrijfsvoertuigen (Euro VI) 

Bij Verordening (EG) nr. 595/2009 zijn gemeenschappelijke technische voorschriften vastgesteld 
voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen en vervangingsonderdelen wat emissies betreft, 
alsook regels inzake conformiteit tijdens het gebruik, duurzaamheid van systemen voor 
verontreinigingsbeheersing, boorddiagnosesystemen (OBD-systemen), meting van het brandstof-
verbruik en toegankelijkheid van reparatie- en onderhoudsinformatie. 

De ontwerp-verordening is onderworpen aan de regelgevingsprocedure met toetsing. Nu de Raad 
zijn fiat heeft gegeven, kan de Commissie het besluit aannemen, tenzij het Europees Parlement 
bezwaar aantekent. 
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MILIEU  

Milieugevolgen van bepaalde projecten 

De Raad heeft een richtlijn aangenomen betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten (PE-CONS 52/11), ter codificatie van de vigerende Richtlijn 
85/337, die herhaaldelijk ingrijpend is gewijzigd. 

Het milieubeleid van de EU berust op het beginsel van preventief handelen, het beginsel dat milieu-
aantastingen bij voorrang aan de bron dienen te worden bestreden, en het beginsel dat de vervuiler 
betaalt. Derhalve moeten de lidstaten, voordat zij een vergunningsaanvraag honoreren, de mogelijke 
milieueffecten van bepaalde projecten beoordelen, zowel wat de persoonlijke gezondheid als het 
welzijn van de burgers betreft. 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. 

Verdrag inzake de bescherming van trekkende diersoorten 

De Raad heeft een besluit aangenomen tot vaststelling van het EU-standpunt wat betreft wijzigings-
voorstellen van de bijlagen I en II bij het VN-Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde 
diersoorten 1, voor de tiende vergadering van de Conferentie van de Partijen, die van 20 tot en met 
25 november in Bergen (Noorwegen) zal plaatsvinden. 

Zie ook: 14924/11 (Commissievoorstel).  

 

                                                 

1 PB L 210 van 19.7.1982. 


