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NL

NL

PRIORITAIRE ACTIES VOOR EEN BETERE UITVOERING VAN HET
MILIEUBELEID
In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de prioritaire acties in de 28 EIR-landenrapporten1
Prioritaire acties

Lidstaat/Lidstaten

Maatregelen om tot een circulaire economie te komen
 Het beleidskader versterken om de transitie naar een circulaire economie door
alle economische sectoren te versnellen, bijvoorbeeld in de vorm van water- en
energiebesparingen, afvalvermindering, recycling van materialen en/of door
markten voor secundaire grondstoffen meer te benutten.


Beginselen van de circulaire economie vaststellen die aanzetten tot maatregelen
ter bevordering van hulpbronnenefficiëntie en meer recycling; ecoinnovatieprestaties en investeringen in groene producten en diensten.

Afvalbeheer
 Nieuw beleid invoeren, waaronder economische instrumenten, om de
afvalhiërarchie verder toe te passen, d.w.z. preventie tebevorderen en hergebruik
en recycling economisch aantrekkelijker te maken; en/of reeds bestaand beleid
uit te voeren.

AT, BG, CY, CZ, DE, EL,
EE, ES, HR, HU, IE, LV,
MT, PL, PT, RO, SK
AT, CY, EL, HU, IT, MT,
NL, RO, SK

AT, BG, CY, DE, DK,
EE, FI, IE, IT, LT, LU,
LV, NL, PL, PT, RO, SE,
SI, UK



De
werking
verbeteren
van
systemen
producentenverantwoordelijkheid in overeenstemming
minimumeisen van de kaderrichtlijn afvalstoffen.



Herbruikbaar en recycleerbaar afval scheiden van afval dat verbrand wordt, door
subsidies op afvalverbranding geleidelijk af te schaffen of een heffing op
afvalverbranding te introduceren. De opbrengsten hiervan bestemmen voor
maatregelen ter verbetering van het afvalbeheer in overeenstemming met de
afvalhiërarchie.

AT, BE, CZ, DE, DK, EE,
FI, IE, LT, LU, NL, PL,
PT, SE



Stortbelastingen invoeren en/of geleidelijk verhogen om het storten van
recycleerbaar en terugwinbaar afval geleidelijk af te schaffen. Regionale
stortbelastingen harmoniseren. De opbrengsten bestemmen voor maatregelen ter
verbetering van het afvalbeheer in overeenstemming met de afvalhiërarchie.

CY, CZ, EL, ES, HR, HU,
IT, LT, LV, MT, RO, SI,
SK, UK



De verplichting tot gescheiden inzameling in de praktijk brengen om het
recyclingpercentage te verhogen, inclusief de inzameling van bioafval.
Minimumnormen en/of steunprogramma's voor gemeenten ontwikkelen en
toepassen.

BG, CY, CZ, EE, EL, ES,
FI, FR, HR, HU, IE, IT,
LT, LV, MT, PL, PT, RO,
SI, SK, UK



Afvalbeheerplannen en/of afvalpreventieprogramma's voltooien en/of bijwerken.

ES, FR



Niet-conforme stortplaatsen met prioriteit sluiten en saneren.

BG, CY, EL, ES, IT, PL,
RO, SI, SK



Een overmatige aanleg van infrastructuur voor de behandeling van restafval
vermijden, zoals mechanische biologische afvalverwerkingsinstallaties,
verbrandingsovens en stortplaatsen.

CZ, EL, LT, PL, SK

Zorgen dat de afvalstatistieken overeenkomen met de Eurostat-richtsnoeren.
Gegevens over afvalbeheer tijdig verstrekken en de consistentie ervan
verbeteren.

CZ, IE, SI



1

van
uitgebreide
met de algemene

AT, CY, CZ, EE, EL, ES,
HR, HU, IT, LT, LV, MT,
PL, RO, SI, SK, UK

In alle landenrapporten zijn prioritaire acties vastgelegd die gebaseerd zijn op de informatie waarover de Europese Commissie
beschikte, om een gelijke behandeling van alle lidstaten te waarborgen. Om vergelijking mogelijk te maken, zijn alle prioritaire acties
in deze bijlage gegroepeerd in clusters van lidstaten die vergelijkbare aanbevelingen hebben ontvangen. De bewoordingen in de bijlage
kunnen daarom minder specifiek zijn dan in de landenrapporten.

1

Natuur en biodiversiteit


De aanwijzing van Natura 2000-gebieden voltooien, inclusief mariene gebieden,
en/of duidelijk omschreven instandhoudingsdoelstellingen en de benodigde
instandhoudingsmaatregelen vaststellen voor alle Natura 2000-gebieden, idealiter
binnen het kader van gebiedsbeheersplannen of vergelijkbare instrumenten.

AT, BE, BG, CY, CZ,
DE, DK, EE, EL, ES, FI,
HR, HU, IE, IT, LT, LV,
MT, NL, PL, PT, RO, SE,
SI, SK, UK



Waarborgen dat Natura 2000-beheersplannen door voldoende administratieve
capaciteit en financiering effectief worden uitgevoerd.

BG, EE, ES, EL, FR, HR,
HU, IE, IT, LT, LU, MT,
RO, SI, SK



Een slimme en gestroomlijnde aanpak van de uitvoering ontwikkelen en
bevorderen, met name voor passende beoordelingsprocedures en
vergunningsprocedures voor soorten, om ervoor te zorgen dat de nodige kennis
en gegevens beschikbaar zijn; de communicatie met belanghebbenden
verbeteren.

BG, CY, EE, EL, HU, IT,
LT, PT, RO, SI



Zorgen voor een goede handhaving van jacht- en/of vangverboden voor
beschermde vogelsoorten.

CY, ES, IT, MT



Biodiversiteitsproblemen beter integreren in ander beleid (met name de
landbouw, maar ook visserij, stedelijke planning en infrastructuurplanning en
duurzaam toerisme) en een betere communicatie tussen actoren bevorderen.
Indien van toepassing, verdere habitatversnippering voorkomen en maatregelen
treffen om verbindingen te herstellen.

CZ, DE, DK, EL, ES, FI,
FR, HR, LU, NL, PT, SK

Prikkels voor bos- en landbouwers voor een betere bescherming van bos- en
graslandhabitats verbeteren. Duurzaam bosbeheer waarborgen en een efficiënt
gebruik van biomassa bevorderen.

FI, LT, LV, PL, SE, SK

De lopende werkzaamheden op het gebied van een duurzame samenwerking
gericht op de bescherming van biodiversiteit, duurzame ontwikkeling en
maatregelen voor matiging van en aanpassing aan de klimaatverandering in een
aantal van de ultraperifere gebieden en de landen en gebieden overzee verder
ondersteunen.

FR, UK

Het in kaart brengen en beoordelen van ecosystemen en hun diensten verder
ondersteunen en een boekhouding voor natuurlijk kapitaal beoordelen en
ontwikkelen.

AT, BE, CZ, DK, EE,
HU, PT, SE, SK







Invasieve uitheemse soorten
 Nationale wetgeving aannemen om te voldoen aan de IUS-verordening en de
Commissie daarvan op de hoogte stellen. Passende gegevens verstrekken.


De lijst van invasieve uitheemse soorten en/of de geplande
uitroeiingsmaatregelen landelijk bekendmaken. Ontbrekende maatregelen alsnog
introduceren. Indien van toepassing, het kennelijke gebrek aan gegevens
onderzoeken en manieren bedenken om het toezichtsysteem te verbeteren.

Bescherming van het mariene milieu2
 De verschillende elementen uit hoofde van de kaderrichtlijn mariene strategie die
in de toekomst door de Commissie moeten worden beoordeeld, tijdig
rapporteren.

AT, BE, CZ, EL, IE, PT,
RO, SE, SK, UK
CZ, DE, DK, EL, ES, FR,
HU, PT

DK, EE, EL, HR, LT, RO,
SI



Een goede milieutoestand definiëren en/of termijnen vaststellen om deze te
bereiken. Doelen stellen als deze nog niet gesteld zijn.

BG, DE, ES, FI, IE, IT,
LV, MT, NL, PL, PT, SE,
UK



Meer informatie verstrekken over maatregelen om een goede milieutoestand te
bereiken, meer maatregelen met directe gevolgen voor de druk nemen en de
verwachte afname van de druk in cijfers uitdrukken.

BE, BG, CY, DE, ES, FR,
IE, IT, LV, MT, NL, PL,
PT, SE, UK

2

Verschillende lidstaten waren laat met de rapportage over hun maatregelen om te voldoen aan de kaderrichtlijn mariene strategie. Voor
deze landen geldt alleen de eerste prioritaire actie, omdat de gegevens ontoereikend zijn om de vooruitgang sinds 2017 te beoordelen en
nieuwe uitdagingen uiteen te zetten.

2



Regionale samenwerking met lidstaten waarmee dezelfde mariene subregio
wordt gedeeld, waarborgen om de overheersende druk hiervan weg te nemen.

3

BE, BG, CY, DE, ES, FI,
IE, IT, LV, PT, SE, UK



Waarborgen dat het bewakingssysteem van de lidstaten zonder vertraging en
voor de gestelde uiterste termijn wordt uitgevoerd.

Luchtkwaliteit
 Bij de ontwikkeling van nationale programma's ter beheersing van
luchtverontreiniging acties ondernemen om de belangrijkste emissiebronnen
terug te dringen en aan alle normen voor luchtkwaliteit te voldoen.

BG, CY, ES, FR, IE, IT,
LV, MT, PL, UK

Alle lidstaten



Emissies en concentraties van stofdeeltjes (PM2.5 en PM10) versneld afbouwen
door de emissies van energieproductie en verwarming met vaste brandstoffen
terug te dringen. Efficiënte en schone stadsverwarming en energiezuinige
bouwprojecten stimuleren.

AT, BG, CZ, DE, EL, ES,
FR, HR, HU, IT, PL, RO,
SE, SI, SK



Het gebruik van kolen voor huisverwarming terugdringen om de emissies van
luchtverontreinigende stoffen te beperken, bijvoorbeeld door te bouwen volgens
het initiatief "steenkoolregio's in transitie".

BG, CZ, EL, HU, PL, RO,
SK



Emissies van concentraties van stikstofoxide (NOx) en stikstofdioxide (NO2)
versneld terugdringen door de emissie door vervoer, met name in stedelijke
gebieden, verder terug te dringen. Dit kan ook betekenen dat er evenredige en
doelgerichte beperkingen moeten worden gesteld aan de toegang van voertuigen
tot stedelijke gebieden en/of gebruik moet worden gemaakt van fiscale prikkels.

AT, BE, BG, CZ, DE, EL,
ES, FR, HR, HU, IE, IT,
LU, NL, PL, PT, RO, UK



De emissies van ammoniak (NH3) terugdringen, bijvoorbeeld door het gebruik
van landbouwmethoden met een lage emissie te introduceren of uit te breiden.

AT, DE, DK, ES, HR, IE



De emissies van vluchtige organische stoffen met uitzondering van methaan
(NMVOS) terugdringen (indien van toepassing, om te voldoen aan actuele
nationale emissieplafonds).

DE, HU, IE, LU

De monitoringnetwerken voor luchtkwaliteit aanpassen en verbeteren en een
tijdige rapportage van luchtkwaliteitsgegevens waarborgen.

BE, BG, EL, IT, LU, RO,
SI, SK



Industriële emissies
 Vergunningen herzien en de controle en/of de handhaving verbeteren om te
voldoen aan nieuw aangenomen BBT-conclusies.


Lucht- en/of waterverontreiniging aanpakken in verband met emissies van
installaties in een of meer van de volgende sectoren: energie, intensieve
pluimvee- en varkenshouderij, afvalverwerkingsactiviteiten, ijzer- en
staalfabrieken.

Alle lidstaten
BG, CY, CZ, DE, EE, EL,
ES, FI, HR, HU, IE, IT,
LU, LV, NL, PT, RO, SK,
UK

Geluid


Ontbrekende actieplannen voor geluid vervolledigen.

BE, CY, CZ, DE, EL, ES,
FR, IT, PL, PT, RO, SE,
SK



Ontbrekende geluidsbelastingkaarten vervolledigen.

BE, EL, ES, IT, PT, RO,
SK

Waterkwaliteit en -beheer


De monitoring en beoordeling van alle relevante kwaliteitselementen in alle
watercategorieën verbeteren in overeenstemming met de kaderrichtlijn water.

BG, CY, CZ, DE, DK,
EE, FI, HR, HU, LV, MT,
PL, PT, RO, SE, SI, UK



Een tijdige invoering en/of rapportage van de stroomgebiedsbeheersplannen
waarborgen in overeenstemming met de kaderrichtlijn water.

AT, ES, EL, IE, LT



Een tijdige invoering van de overstromingsrisicobeheersplannen waarborgen in
overeenstemming met de overstromingenrichtlijn.

ES, EL, IE



Waarborgen dat waterverontreiniging door, onder andere, de landbouwsector
effectief wordt aangepakt uit hoofde van de nitraatrichtlijn en/of de kaderrichtlijn
water.

AT, BE, CY, CZ, DE,
DK, EE, EL, ES, FI, FR,
IT, LT, MT, NL, PL, PT,
SE, SI, SK, UK



Verdere maatregelen nemen om verontreiniging door chemische stoffen aan te
pakken (door de ontwikkeling van een stofspecifiekere benadering/waarborgen

BE, NL
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dat de programma's met maatregelen gebaseerd zijn op een betrouwbare
beoordeling van de druk).


Verdere maatregelen nemen om een goede kwantitatieve toestand/ecologische
debieten te waarborgen in overeenstemming met de kaderrichtlijn water
(inclusief waarborging dat op onttrekkingen de juiste vergunningen, metingen en
controles van toepassing zijn).

CY, ES, HU, IT, MT, PL,
PT



Stappen zetten om de uitvoering van maatregelen voor de aanpak van
hydromorfologische belastingen te waarborgen.

SI



Stappen zetten om verschillende regionale aanpakken te harmoniseren, met name
voor de vaststelling van de betekenis van belastingen in verband met de
kaderrichtlijn water.

IT



Waarborgen dat projecten die mogelijk de toestand van waterlichamen kunnen
beïnvloeden, goed worden beoordeeld en onderbouwd in overeenstemming met
de kaderrichtlijn water (artikel 4, lid 7).

BG, LU, PL, PT, RO, SE,
SK



Stappen zetten om de inspraak van het publiek en de actieve betrokkenheid van
belanghebbenden
te
verbeteren
(stroomgebiedsbeheersplannen/overstromingsrisicobeheersplannen).

NL, SI, SK, UK



Stappen zetten om de methode voor het prioriteren van maatregelen toe te
lichten, inclusief het gebruik van kosten-batenanalyses in verband met de
overstromingsrisicobeheersplannen.

AT, BE, BG, CZ, DE, EE,
ES, HR, HU, LU, LV, MT



Stappen zetten om systematisch te overwegen natuurlijke oplossingen in te zetten
om het risico van overstromingen te verkleinen.

CY



Stappen zetten om in overstromingsrisicobeheersplannen beter rekening te
houden met klimaatverandering, waaronder afstemming op de nationale
aanpassingsstrategie voor klimaatverandering.

FI, IT, LV

Stappen zetten naar een verbeterde integratie van de volgende stappen van de
cyclus
voor
overstromingsrisicobeheersing
in
het
overstromingsrisicobeheersplan.

DK, FR, PL, PT, RO



Stappen zetten om de afstemming tussen overstromingsrisicobeheersplannen en
stroomgebiedsbeheersplannen te verbeteren.

SE



Stappen zetten om de wettelijke status van het overstromingsrisicobeheersplan
toe te lichten.

LT



De richtlijn behandeling stedelijk afvalwater op korte termijn uitvoeren voor alle
agglomeraties. Investeringen voor UWWT-installaties blijvend prioriteren, ook
door een efficiënt gebruik van eventueel beschikbare EU-financieringen.

BG, CY, EL, ES, FR, HR,
HU, IE, IT, LT, LU, LV,
MT, PL, PT, RO, SI, SK

Milieufinanciering en -investeringen
 Een passende financiering waarborgen, onder andere door investeringen te
mobiliseren en EU-financiering te gebruiken, om de belangrijkste milieuuitdagingen van het land het hoofd te bieden.

AT, BG, DE, EL, ES, FI,
FR, HU, IT, LU, NL, PT,
RO, SE, SI, UK





De capaciteit verbeteren om EU-financiering effectief in te zetten voor het milieu
en om voor te bereiden op de volgende financieringsperiode 2021-2027.

Informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter
 De toegang tot ruimtelijke gegevens en diensten verbeteren door betere
verbindingen tussen de landelijke INSPIRE-portals, alle ruimtelijke gegevenssets
vaststellen en documenteren die vereist zijn voor de uitvoering van de
milieuwetgeving; gegevens en documentatie zonder verdere bewerking ("as is")
toegankelijk maken voor andere overheidsinstanties en het publiek door middel
van de in de Inspire-richtlijn voorziene digitale diensten.

CZ, EE, EL, HR, LT, LV,
PL, RO, SK

Alle lidstaten



Inspraak in de uitvoering van milieuwetgeving van de EU faciliteren.

BE, CZ, HU, LT, PL, RO,
SI



Waarborgen dat ngo's op het gebied van milieubescherming de juridische status

BG, CY, FI, HR, HU, IE,
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hebben die nodig is om procedures over milieuaangelegenheden te kunnen
aanspannen, zonder dat zij met buitensporig hoge kosten worden geconfronteerd.


Het publiek beter informeren over hun rechten op toegang tot de rechtspraak.

Gewaarborgde naleving
 Het publiek beter informeren over bevordering, monitoring en handhaving van
de naleving.

LT, LU, MT, PL, RO
AT, BE, CY, EE, EL, ES,
FI, FR, HR, IE, IT, LU,
LV, MT, NL, PT, RO, SE,
SK, UK

Alle lidstaten



Zorgen voor meer informatie over de wijze waarop professionals die te maken
hebben met milieucriminaliteit, samenwerken.

AT, BE, BG, DK, EL,
HR, HU, IE, LT, LU, LV,
MT, NL, PL, SE, SI, SK,
UK



De financiële zekerheid verbeteren voor aansprakelijkheden uit hoofde van de
richtlijn betreffende milieuaansprakelijkheid (Environmental Liability Directive
of ELD) en/of ELD-richtsnoeren en/of het verzamelen en publiceren van
informatie over milieuschade.

AT, BE, BG, CY, CZ,
DE, DK, EE, EL, FI, FR,
HR, HU, IE, IT, LT, LU,
LV, MT, NL, PL, RO, SE,
SI, SK, UK



Informatie publiceren over de resultaten van handhavingsacties en over de
opvolging van vastgestelde inbreuken op randvoorwaarden betreffende nitraten
en de natuur.

AT, BE, BG, CY, DE,
DK, EE, EL, ES, FI, FR,
HR, IE, IT, LT, LU, LV,
MT, NL, PL, PT, RO, SE,
SK, SI, UK

Effectiviteit van milieubeheer
 De milieugovernance (zoals toegang tot informatie, betrokkenheid van burgers,
naleving en handhaving, alsook administratieve capaciteit en coördinatie) over de
gehele lijn verder verbeteren.

Alle lidstaten



De omzetting van de herziene richtlijn betreffende de milieueffectbeoordeling
voltooien.

DE, LT



De regionale en lokale versnippering aanpakken
coördinatiemechanismen voor het milieu te ontwikkelen.

EL, ES, IT



De inspanningen om milieubeoordelingsprocedures te stroomlijnen voortzetten.

door

betere

BE, CZ, HR

Internationale overeenkomsten


Deelnemen aan relevante multilaterale milieuovereenkomsten door de resterende
overeenkomsten te ondertekenen en te ratificeren.
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AT, BE, CY, CZ, EL, ES,
FR, IE, IT, LT, LV, MT,
PL, PT, RO, SI, SK

