Geacht Kamerlid,
Aanstaande woensdag spreekt u tijdens het plenair debat over de Europese Raad. Voorafgaande aan dit debat
willen Milieudefensie, Natuur & Milieu, Greenpeace, Wereld Natuur Fonds, Vogelbescherming Nederland,
Fietsersbond en De Groene Zaak graag het volgende onder uw aandacht brengen over de gevolgen van
de dereguleringsplannen van de Europese Commissie.
Het is nu officieel bevestigd: de nieuwe Europese Commissie heeft aangekondigd het Circulaire Economie
Pakket en het Luchtkwaliteitspakket niet te willen doorvoeren.
Circulaire economie
Het gaat hierbij met name om het verhogen van hergebruikspercentages. Tevens wordt de herziening van de
Ecodesign-richtlijn geschrapt. Vanuit milieu-, economisch en consumentenoogpunt is het onverstandig deze
eco-efficiency wetgeving te schrappen. Meer hergebruik van huishoudelijk afval bijvoorbeeld, zoals in
Nederland al gebruikelijk is, spaart niet alleen het milieu maar is ook uit economisch oogpunt te verkiezen
boven simpelweg storten van 'afval'. Voor het Circulaire Economie Pakket en de Ecodesign-richtlijn geldt dat ze
leiden tot grotere grondstoffen- efficiëntie en daarmee tot kostenbesparing en het verkleinen van de Europese
afhankelijkheid van grondstoffenimporten. Voor vooruitstrevende bedrijven die hun verdienmodel baseren op
circulair grondstoffengebruik biedt het pakket een belangrijke steun.
Luchtkwaliteit
Het afschaffen van de luchtkwaliteitsvoorstellen leidt tot 58.000 voortijdige sterfgevallen per jaar en tussen de
40 en 140 miljard euro aan gemiste besparingen op de gezondheidszorg en door een hogere
arbeidsproductiviteit, betere oogsten en minder schade aan gebouwen en natuur. Nederland heeft baat bij
goede Europese afspraken, niemand heeft zoveel te lijden van luchtvervuiling in het buitenland als Nederland
en België. Luchtvervuiling in Europa kost ons nu 900 miljard euro per jaar en het is één van leidende
vermijdbare doodsoorzaken in ons land. Veel verbeteringen in luchtkwaliteit die de afgelopen jaren zijn bereikt,
zijn bereikt op basis van Europees beleid. Als lidstaten eigen beleid moeten maken hebben we 27 keer meer
regels dan één Europees beleid. Dat is inefficiënt en wat ons betreft terug naar af.
Oproep
In één dag tijd hebben elf landen waaronder Duitsland, België en Frankrijk zich uitgesproken voor het behoud
van dit pakket (1 december 2014, zie bijgevoegde brief). Staatssecretaris Mansveld heeft aangegeven tijdens
de afgelopen AO Milieuraad dat zij achter deze oproep staat en zich hier namens Nederland tijdens de
aankomende Milieuraad voor in zal zetten. Maar het is van groot belang om dit signaal ook tijdens de Europese
Raad af te geven vanuit Nederland.
Wij verzoeken u de minister president op te roepen zich in de Europese Raad in te zetten voor het niet schrappen
van deze voorstellen.
Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Ivo Stumpe, campagneleider verkeer bij
Milieudefensie: 06-24343599.
Met vriendelijke groet,

Namens Milieudefensie, Natuur & Milieu, Greenpeace, Wereld Natuur Fonds, Vogelbescherming Nederland,
Fietsersbond en De Groene Zaak,
N.B. Meer informatie is te vinden via onderstaande links:



Een gezamenlijke brief gestuurd vanuit G10: http://www.wwf.eu/?235330/Green-10open-letter-to-VP-Timmermans-Do-not-kill-laws-crucial-for-our-health-environment-andthe-economy



Een gezamenlijke brief gestuurd vanuit de European Environmental Bureau (17 november
2014):
http://www.eeb.org/?LinkServID=6D656392-5056-B741DB917208DA406BCA&showMeta=0&aa



Enkele commissierapporten over de gevolgen: http://europa.eu/rapid/press-release_IP13-1274_en.htm / http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1169_en.htm



De brief van De Groene Zaak aan de heer Timmermans (19 november 2014):
http://degroenezaak.com/141119_LetterTimmermans.pdf

