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De functie van grenspalen binnen de Europese Gemeen-
schap ziet D'66 graag teruggebracht tot een louter toeristische. 
Want als het aan de ene kant van zo'n paal naar chemische 
luchtverontreiniging stinkt, stinkt het aan de andere kant van 
die paal net zo hard. 

Waarmee we maar willen zeggen dat het milieu, verontreini-
gingen van bodem, lucht en water en de effecten van maatrege-
len zich niets van de landsgrenzen aantrekken. 

Milieu is dan ook een bij uitstek aangewezen onderwerp om 
op Europees niveau te regelen. 

OLA» DGE DC)ELSTELLNC 
D'66 wil de bescherming en verbetering van het milieu als 

volwaardige doelstelling vastleggen in het EG-verdrag. Hierbij 
zijn initiatieven en controle vanuit het Europees Parlement 
onmisbaar. 

Momenteel staat bij het Europees milieubeheer het voorko-
men van concurrentievervalsing centraal. In plaats daarvan 
moet de bescherming van het milieu zelf doelstelling van het 
beleid worden. 

De huidige gang van zaken gaat ook veel te traag. We 
noemen een voorbeeld: sinds de aanvaarding in 1976 van de 
richtlijn inzake de lozing van gevaarlijke stoffen in open water 
is welgeteld één uitvoeringsrichtlijn tot stand gekomen (kwik). 
Als we in dit tempo doorgaan zal het meer dan 100 jaar duren 
voordat effectief gevaarlijke stoffen uit het oppervlaktewater 
geweerd kunnen worden.  

D'6ó SL /CHT OP HO \AIL[EU  
Bij de uitvoering van het Europees milieubeleid geeft D'66 

voorrang aan de onderstaande acht maatregelen, die vaak in 
de plaats komen van bestaande nationale regelingen, die 
veelal niet op elkaar zijn afgestemd. 

Een algemene regeling voor problemen van grensoverschrij-
dende vervuiling. Hiertoe behoort onder meer het voorschrift 
dat staten geen schade mogen toebrengen aan het milieu in 
andere staten. Het vereist in beginsel toepassing van de 
strengste normen indien deze aan weerszijde van de grens 
verschillen. Verder dienen inspraak- en rechtsmogelijkhe- 



den tot stand te komen op een manier dat de lidstaten en de 
burgers zich tegen problemen van over de grens even goed 
kunnen beschermen als tegen milieuproblemen in eigen 
land. 

2 Aanscherping van het beleid ten aanzien van de bestrijding 
van luchtverontreiniging : strengere normen voor zwaveldi-
oxide, Europese normen voor stikstofdioxiden (beide van 
groot belang voor het tegengaan van de zure regen), snel 
terugdringen van emissie van auto's en beperkende maatre-
gelen voor het gebruik van chloorfluorkoolwaterstoffen, bij-
voorbeeld in spuitbussen. 

S Een vergrote inspanning bij het bestrijden van zeeverontrei-
niging. Een verbod tot het storten van radioactief afval in de 
oceanen. Het tot stand brengen van internationale regels 
voor het beëindigen van zeedumping van chemisch afval en 
voor het reguleren van olie- en gaswinning op zee. 
Beperking van zeeverontreiniging door vervuiling vanaf het 
land en het opstellen van een internationaal beheersplan 
voor de Noordzee. 
Een Europees faunabeheer met het doel het beschermen van 
bedreigde diersoorten en het tegengaan van dierenmishan-
deling. Hiertoe wil D'66 een permanent verbod op de invoer 
van alle zeehondenhuiden en een effectieve uitvoering van 
het verbod tot het vangen, doden of consumeren van trekvo-
gels. 

S. Voor chemisch afval dient de Europese Gemeenschap regels 
te ontwikkelen voor de verwerking ervan. Voorkomen moet 
worden dat het chemisch afval verdwijnt naar het land met 
de slapste normen. Voor internationale transporten moet zo 
snel mogelijk een aanmeldingsplicht worden ingesteld. 

3. Er moet een stringente Europese regeling komen voor de 
toelating van nieuwe bestrijdingsmiddelen. 

7. De Europese Gemeenschap moet een krachtig beleid ont-
wikkelen voor beschermde internationale natuurgebieden 
zoals het Waddengebied. Alle bijbehorende beperkingen 
voor het economisch gebruik van zo'n gebied moeten in acht 
worden genomen. 

8. Het tot stand brengen van een Europese regeling voor het 
verplicht stellen van milieu-effect-rapportage voor activitei-
ten van overheid en bedrijfsleven, die een aanzienlijke mate 
van milieu-aantasting kunnen inhouden. De essentialia van 
de Nederlandse aanpak zouden in deze regeling moeten zijn 
terug te vinden. 
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KERNENERGIE, ZON EN  MAD  
Aan de bouw van nieuwe kernenergiecentrales wil D'66 geen 

tijd en geld laten besteden zolang het afvalprobleem niet is 
opgelost. Meer en betere voorlichting over de gevaren van 
kernenergie is gewenst. Het onderzoeksbeleid moet zich dan 
ook minder op kernenergie richten. D'66 ziet meer heil in indus-
triele vernieuwing die gericht is op energiebesparing en 

schone energie" zoals zon en wind. 

WERELDWIJD OVERLEG 
Aangezien het energieprobleem wereldomvattend is, kan dit 

niet alléén in Europees verband worden opgelost. EG-maatre-
gelen zijn wel van belang voor de wereldenergiesituatie en 
omgekeerd. 

Daarom moet de Europese Gemeenschap streven naar 
wereldwijd overleg tussen energieproducerende en -consume-
rende landen, waarbij de aanwezigheid van de ontwikkelings-
landen van groot belang is. 
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In het Europese Parlement heeft de fraktie van D'66 grote 
overeenkomst met links-liberalen 'hit andere Europese landen. 
De fractie is op haar politieke daden beoordeeld, die niet-
gebonden zijn aan belangengroepen en pressiegroepen maar 
worden gekenmerkt door nieuwe en gedurfde ideeën. 

Daarmee heeft D'66, als groepering van 2, in het Europees 
Parlement van 434 leden een duidelijk aan te geven invloed. 
Daarom ook is 75% van de tientallen door D'66 ingediende 
amendementen door een meerderheid geaccepteerd. Verdere 
Europese samenwerking is noodzakelijk om het beleid dat D'66 
graag ziet op het gebied van milieu, ook in Nederland, uit te 
voeren. 
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