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Invulling
66
M.e.r.-richtlijn
EU-richtlijn
Internationaal (regionaal)
Richtlijn 2011/92/EU van het Europees
Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en
particuliere projecten.

Toelichting

Richtlijn 2011/92/EU is een codificatie
van Richtlijn 85/337/EEG van de Raad
van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare
en particuliere projecten. Bij codificatie
worden meermalen gewijzigde wetsteksten vervangen door een geconsolideerde tekst. Bij codificatie mogen geen inhoudelijke wijzigingen in de betrokken
wetsteksten worden aangebracht. Richtlijn 2011/92/EU is gewijzigd door Richtlijn
2014/52/EU.
Naast de M.e.r.-richtlijn is tevens van
belang 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 (Strategische milieubeoordelingsrichtlijn).

Verwijzing:
Begin-/eindjaar:

Officiële site met recht van de EU
Datum aanname: 27/06/1985
Datum inwerkingtreding: 03/07/1985

Verantwoordelijke
minister:
Status:
Toepassingsgebied:
Kruisverwijzing:

Minister van I&W

Uitvoerende wetgeving:
Trefwoorden:

De uiterste termijn voor het in werking
doen treden van de nodige wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen om aan
de richtlijn te voldoen was 03/07/1988.
Voor wijzigingen van (Bijlagen bij) de
M.e.r.-richtlijn gelden aparte uitvoeringstermijnen. De uiterste termijn voor het in
werking doen treden van de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen
om te voldoen aan de wijzigingen doorgevoerd door Richtlijn 2014/52/EU was
16/5/2017.

Vigerend
Territoriale zee, continentaal plat, EEZ
• Espoo-Verdrag
• Strategische milieubeoordelingsrichtlijn
• Wet milieubeheer
• Besluit milieueffectrapportage
Offshore mijnbouw, kabels/buisleidingen, oppervlaktedelfstoffen, installaties, recreatie en toerisme,
baggerstort, windenergie
luchtvaart, kustverdediging

Essentie:
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De M.e.r.-richtlijn ziet op het uitvoeren van een milieueffectbeoordeling op bepaalde publieke en private werken. De richtlijn verplicht de lidstaten om voorafgaand aan de toelating van bepaalde soorten
activiteiten met mogelijkerwijs aanzienlijke milieugevolgen een milieueffectrapport te eisen. Uit een
dergelijk rapport moeten de milieugevolgen van de voorgenomen activiteit blijken zodat bij de beslissing omtrent toelating en eventuele voorwaarden daarbij rekening kan worden gehouden met deze
gevolgen. De m.e.r.(beoordelings)plicht geldt voor bepaalde soorten activiteiten die in de Noordzee
worden uitgevoerd (bijvoorbeeld winning van olie en gas, het leggen van grote pijpleidingen).
De M.e.r.-richtlijn is in 2001 aangevuld door de 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 (strategische milieubeoordelingsrichtlijn).
De M.e.r.-richtlijn en de strategische milieubeoordelingsrichtlijn zijn door Nederland geïmplementeerd
middels de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage.

158

Versie 2018

