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PR_COD_COD_1am

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over 
Europese milieu-economische rekeningen
(COM(2010)0132 – C7-0092-2010 – 2010/0073(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2010)0132),

– gelet op artikel 294, lid 2, en artikel 338, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het 
Parlement is ingediend (C7-0092/2010),

– gelet op artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien de gemotiveerde adviezen van nationale parlementen aan zijn Voorzitter inzake de 
conformiteit van het voorstel voor een verordening met het subsidiariteitsbeginsel,

– gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en het advies van de Commissie economische en monetaire zaken (A7-0000/2010),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, 
de Commissie en de nationale parlementen.
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het Zesde Milieuactieprogramma 
bevestigde dat gedegen informatie over de 
toestand en belangrijkste ontwikkelingen 
op milieugebied, de bedreigingen en 
onderliggende drijvende krachten voor 
milieuverandering van essentieel belang is 
voor de ontwikkeling van doeltreffend 
beleid, de uitvoering daarvan en meer in 
het algemeen de responsabilisering van de 
burgers.

(2) Het Zesde Milieuactieprogramma 
bevestigde dat gedegen informatie over de 
toestand en belangrijkste ontwikkelingen 
op milieugebied, de bedreigingen en 
onderliggende drijvende krachten voor 
milieuverandering van essentieel belang is 
voor de ontwikkeling van doeltreffend 
beleid, de uitvoering daarvan en meer in 
het algemeen de responsabilisering van de 
burgers. Er moeten instrumenten 
ontwikkeld worden om de milieueffecten 
van economische activiteiten beter in de 
openbaarheid te brengen.

Or. de

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De noodzaak om reeds bestaande 
indicatoren aan te vullen met gegevens 
over sociale en milieugerelateerde aspecten 
teneinde een meer coherente en 
allesomvattende beleidsvorming mogelijk 
te maken, is erkend in de Mededeling van 
de Commissie COM(2009) 433 van 
augustus 2009 over het BBP en verder.
Hiertoe bieden milieurekeningen een 
middel om de door de economie 
uitgeoefende druk op het milieu te meten 
en na te gaan hoe die kan worden 
verminderd. Overeenkomstig de 
beginselen van duurzame ontwikkeling en 
het streven naar een koolstofarme 

(4) De noodzaak om reeds bestaande 
indicatoren aan te vullen met gegevens 
over sociale en milieugerelateerde aspecten 
teneinde een meer coherente en 
allesomvattende beleidsvorming mogelijk 
te maken, is erkend in de Mededeling van 
de Commissie COM(2009) 433 van 
augustus 2009 over het BBP en verder.
Milieurekeningen beschrijven de 
wisselwerkingen tussen de economie, 
particuliere huishoudens en het milieu. 
Milieurekeningen bieden meer informatie 
dan gewone nationale rekeningen. Zij zijn 
een belangrijke bron van gegevens voor 
beslissingen inzake milieubeleid en 
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economie, die zijn verankerd in de
Lissabonstrategie en diverse belangrijke 
initiatieven, wordt de ontwikkeling van een 
gegevenskader dat naast economische 
aspecten ook consequent rekening houdt 
met milieuaspecten des te noodzakelijker.

moeten gebruikt worden bij de opstelling 
van effectbeoordelingen door de 
Commissie. Overeenkomstig de beginselen 
van duurzame ontwikkeling en het streven 
naar een koolstofarme economie, die zijn 
verankerd in de Europa 2020-strategie en 
diverse belangrijke initiatieven, wordt de 
ontwikkeling van een gegevenskader dat 
naast economische aspecten ook 
consequent rekening houdt met 
milieuaspecten des te noodzakelijker.

Or. de

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Satellietrekeningen maken het mogelijk 
de analysecapaciteit van de nationale 
boekhouding op een soepele manier, 
zonder overbelasting of verstoring van het 
centrale stelsel, uit te breiden tot 
geselecteerde sociale vraagstukken, zoals 
de druk op het milieu die afkomstig is van 
de menselijke activiteit.

(7) Satellietrekeningen maken het mogelijk 
de analysecapaciteit van de nationale 
boekhouding op een soepele manier, 
zonder overbelasting of verstoring van het 
centrale stelsel, uit te breiden tot 
geselecteerde sociale vraagstukken, zoals 
de druk op het milieu die afkomstig is van 
de menselijke activiteit. De lidstaten 
moeten de gegevens die zij in verband met 
milieu-economische rekeningen 
verzamelen regelmatig en op begrijpelijke 
wijze ter beschikking van de burgers 
stellen, bijvoorbeeld door deze gelijktijdig 
met het BBP te publiceren.

Or. de
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Aangezien de verschillende pakketten 
milieu-economische rekeningen nog in 
ontwikkeling zijn en in uiteenlopende mate 
zijn uitgerijpt, moet gekozen worden voor 
een modulaire structuur die de nodige 
flexibiliteit biedt.

(13) Aangezien de verschillende pakketten 
milieu-economische rekeningen nog in 
ontwikkeling zijn en van lidstaat tot 
lidstaat in uiteenlopende mate zijn 
uitgerijpt, moet gekozen worden voor een 
modulaire structuur die de nodige 
flexibiliteit biedt en die het mogelijk 
maakt snel nieuwe modules in te voeren.

Or. de

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De Commissie moet het recht krijgen 
lidstaten afwijkingen toe te staan wanneer 
grote aanpassingen aan hun nationale 
statistische stelsels nodig zijn.

(15) De Commissie moet het recht krijgen 
lidstaten tijdelijke afwijkingen toe te staan 
wanneer grote aanpassingen aan hun 
nationale statistische stelsels nodig zijn.

Or. de

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze verordening wordt een 
gemeenschappelijk kader vastgesteld voor 
de verzameling, samenstelling, overdracht 
en evaluatie van Europese milieu-
economische rekeningen met het doel om 
bij wijze van satellietrekeningen bij ESR 

Bij deze verordening wordt een 
gemeenschappelijk kader vastgesteld voor 
de verzameling, samenstelling, overdracht 
en evaluatie van Europese milieu-
economische rekeningen met het doel om 
bij wijze van satellietrekeningen milieu-
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95 milieu-economische rekeningen op te 
stellen; hiertoe worden methoden, 
gemeenschappelijke normen, definities en 
boekhoudregels verstrekt die voor de 
samenstelling van milieu-economische 
rekeningen gebruikt moeten worden.

economische rekeningen op te stellen
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
2223/96 van de Raad van 25 juni 1996 
inzake het Europees systeem van 
nationale en regionale rekeningen in de 
Gemeenschap (hierna "ESR 95" 
genoemd), teneinde een middel te bieden 
om de door de economie uitgeoefende 
druk op het milieu te meten en na te gaan 
hoe die kan worden verminderd.

Or. en

Motivering

Verduidelijking van de doelstelling van de verordening (zie tevens overweging 4).

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 9 vast 
om de modules aan te passen aan 
ontwikkelingen op het gebied van het 
milieu, de economie en de techniek, alsook 
om methodologische richtsnoeren te 
verstrekken.

3. De Commissie stelt gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 9 vast 
om de modules aan te passen aan 
ontwikkelingen op het gebied van het 
milieu en de economie en overige 
ontwikkelingen.

Or. en

Motivering

De delegatie van bevoegdheden dient beperkt te blijven tot de aanpassing van modules en 
dient zich niet uit te strekken tot de invoering van nieuwe modules, omdat daarvoor een nieuw 
wetgevingsvoorstel overeenkomstig de gewone wetgevingsprocedure ingediend zou moeten 
worden. De verwijzing in het COM-voorstel naar methodologische richtsnoeren is onduidelijk 
en dient te vervallen. Een dergelijke verwijzing kan beter in artikel 5 worden opgenomen.
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie ontwikkelt bij voorrang en 
in samenwerking met de lidstaten de 
volgende modules om te worden 
opgenomen in het toepassingsgebied van 
deze richtlijn: 
- Milieubeschermingsuitgaven en -
ontvangsten (EPER)/milieubeschermings-
en milieu-uitgavenrekeningen (EPEA), 
milieugoederen- en -dienstensector 
(EGSS);
- Energierekeningen;
- Milieusubsidierekeningen en rekeningen 
inzake het gebruik van hulpbronnen en 
beheersuitgaven (RUMEA);
- Water- en afvalrekeningen;
- Bosrekeningen.

Or. en

Motivering

Volgens Eurostat zijn deze modules reeds in ontwikkeling. Om de lidstaten en nationale 
bureaus voor de statistiek meer zekerheid bij de planning te bieden moet worden aangegeven 
welke gegevens er in de toekomst worden verlangd.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie stelt een programma voor 
proefstudies op, die op vrijwillige basis 
door de lidstaten moeten worden 
uitgevoerd om de verslaglegging en de 
kwaliteit van de gegevens te verbeteren, 
lange tijdreeksen op te stellen en de 
methodologie verder te ontwikkelen.

1. De Commissie stelt een programma voor 
proefstudies op, die op vrijwillige basis 
door de lidstaten moeten worden 
uitgevoerd om de verslaglegging en de 
kwaliteit van de gegevens te verbeteren, 
lange tijdreeksen op te stellen en de 
methodologie verder te ontwikkelen. Het 
programma omvat de invoering van de in 
artikel 3 bis genoemde nieuwe modules 
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voor milieurekeningen.

2. De Commissie evalueert de resultaten 
van de modelstudies waarbij zij de 
voordelen van de beschikbaarheid van de 
gegevens afweegt tegen de kosten van het 
verzamelen en de lasten voor het 
bedrijfsleven. Op basis van de conclusies 
van de proefstudies stelt de Commissie 
overeenkomstig artikel 9 de nodige 
gedelegeerde handelingen vast.

2. De Commissie evalueert de resultaten 
van deze modelstudies waarbij zij de 
voordelen van de beschikbaarheid van de 
gegevens afweegt tegen de kosten van het 
verzamelen en de lasten voor het 
bedrijfsleven. Op basis daarvan stelt de 
Commissie overeenkomstig artikel 9 de 
nodige gedelegeerde handelingen vast.

Or. de

Motivering

Ook bij de invoering van nieuwe milieurekeningmodules dienen proefstudies te worden 
uitgevoerd. Dit om met het oog op eventuele uitbreiding van het toepassingsbereik van de 
verordening reeds in een vroeg stadium van de toepassing van deze instrumenten informatie 
te kunnen verzamelen. 

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verzamelen de nodige 
gegevens voor de waarneming van de in 
artikel 3, lid 2, bedoelde kenmerken van de 
modules.

1. Overeenkomstig de bijlagen bij deze 
verordening verzamelen de lidstaten de 
nodige gegevens voor de waarneming van 
de in artikel 3, lid 2, bedoelde kenmerken 
van de modules.

2. Uitgaande van het beginsel van de 
administratieve vereenvoudiging kunnen 
de lidstaten voor het zich verschaffen van 
de nodige gegevens gebruik maken van een 
combinatie van de hieronder genoemde 
bronnen:

2. Uitgaande van het beginsel van de 
administratieve vereenvoudiging kunnen 
de lidstaten voor het zich verschaffen van 
de nodige gegevens gebruik maken van een 
combinatie van de hieronder genoemde 
bronnen:

(a) enquêtes; (a) enquêtes;

(b) statistische schattingsmethoden 
wanneer bepaalde kenmerken niet zijn 
waargenomen voor alle eenheden.

(b) statistische schattingsmethoden 
wanneer bepaalde kenmerken niet zijn 
waargenomen voor alle eenheden.

(c) administratieve bronnen. (c) administratieve bronnen.
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3. De lidstaten informeren de Commissie 
en verstrekken bijzonderheden over de 
gehanteerde methoden en de kwaliteit van 
de gegevens uit de in lid 2 genoemde
bronnen.

3. De lidstaten informeren de Commissie 
en verstrekken bijzonderheden over de 
gehanteerde methoden en bronnen.

3 bis. De Commissie stelt overeenkomstig 
artikel 9 en onder de voorwaarden van de 
artikelen 10 en 11 gedelegeerde 
handelingen vast om methodologische 
richtsnoeren te verstrekken met het oog 
op de toepassing van dit artikel.

Or. en

Motivering

De eisen met betrekking tot het verzamelen van gegevens moeten in de leden 1 en 2 
verduidelijkt worden.

De schrapping uit lid 3 van de verwijzing naar kwaliteit heeft te maken met het feit dat het 
onderwerp kwaliteit in artikel 7 geregeld wordt.

Omwille van het verzamelen van goede en vergelijkbare gegevens dient de Commissie 
methodologische richtsnoeren te verstrekken inzake de toepassing van dit artikel.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegdheid tot vaststelling van de 
gedelegeerde handelingen bedoeld in 
artikel 3, lid 3, en artikel 4, lid 2, wordt aan 
de Commissie verleend voor onbepaalde 
tijd.

1. De bevoegdheid tot vaststelling van de 
gedelegeerde handelingen bedoeld in 
artikel 3, lid 3, en artikel 4, lid 2, wordt aan 
de Commissie verleend voor een periode 
van vijf jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening. De Commissie stelt 
uiterlijk 6 maanden voor het einde van de 
periode van 5 jaar een verslag op over de 
bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt automatisch 
verlengd met dezelfde periode, tenzij het 
Europees Parlement of de Raad de 
delegatie intrekt overeenkomstig 
artikel 10.



PR\830779NL.doc 13/20 PE448.872v01-00

NL

Or. en

Motivering

Gezien het bepaalde  in artikel 290, lid 1 en lid 2 VWEU is het belangrijk uitdrukkelijk vast te 
leggen dat de duur van de bevoegdheidsdelegatie vijf jaar bedraagt en dat deze periode 
telkens automatisch met vijf jaar wordt verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad 
deze bevoegdheid weer intrekt.

Met het specifieke verslag over de bevoegdheidsdelegatie wordt een ander doel beoogd dan 
met het evaluatieverslag van artikel 11 bis. De verschijningsfrequentie van beide verslagen 
wordt echter vastgesteld op eens in de vijf jaar. Dit om de rapportagetaken van de Commissie 
te vergemakkelijken.  

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – leden 1 en 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De delegatie van bevoegdheden bedoeld 
in artikel 3, lid 3, en artikel 4, lid 2, kan 
door het Europees Parlement of de Raad 
worden ingetrokken.

1. De delegatie van bevoegdheden bedoeld 
in artikel 3, lid 3, en artikel 5, lid 3 bis, kan 
door het Europees Parlement of de Raad te 
allen tijde worden ingetrokken.

2. De instelling die een interne procedure 
heeft ingeleid om te besluiten of de 
delegatie van bevoegdheden moet worden
ingetrokken, stelt de andere wetgever en de 
Commissie daarvan in kennis uiterlijk een 
maand voor het definitieve besluit wordt 
genomen.

2. De instelling die een interne procedure 
heeft ingeleid om te besluiten of de 
delegatie van bevoegdheden moet worden
ingetrokken, streeft ernaar de andere
instelling en de Commissie daarvan
binnen een redelijke termijn voor het 
definitieve besluit wordt genomen in 
kennis te stellen, en geeft daarbij aan 
welke gedelegeerde bevoegdheden 
mogelijk worden ingetrokken en de 
redenen daarvoor.

Or. en

Motivering

Met deze wijzigingen en verbeteringen sluit de tekst van dit artikel beter aan bij de 
bewoordingen die het Europees Parlement en de Raad hanteren in het zogenaamde 
"gezelschapsdierendossier".
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Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – leden 1 en 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Europees Parlement en de Raad 
kunnen tegen een gedelegeerde handeling 
bezwaar maken binnen twee maanden na 
de datum van kennisgeving. Op initiatief 
van het Europees Parlement of de Raad kan 
deze periode met een maand worden 
verlengd.

1. Het Europees Parlement en de Raad 
kunnen tegen een gedelegeerde handeling 
bezwaar maken binnen twee maanden na 
de datum van kennisgeving. Op initiatief 
van het Europees Parlement of de Raad kan 
deze periode met twee maanden worden 
verlengd.

2. Indien bij het verstrijken van deze 
periode het Europees Parlement en de Raad 
geen bezwaar hebben gemaakt tegen de 
gedelegeerde handeling, of indien vóór die 
datum, zowel het Europees Parlement als 
de Raad de Commissie hebben 
meegedeeld dat zij hebben besloten geen 
bezwaar te maken, treedt de gedelegeerde 
handeling in werking op de datum die 
daarin is vastgesteld.

2. Indien bij het verstrijken van deze 
periode het Europees Parlement en de Raad 
geen bezwaar hebben gemaakt tegen de 
gedelegeerde handeling, wordt zij 
bekendgemaakt in het Publicatieblad van 
de Europese Unie en treedt in werking op 
de daarin vermelde datum.

De gedelegeerde handeling kan worden 
bekendgemaakt in het Publicatieblad van 
de Europese Unie en vóór het verstrijken 
van de betrokken periode in werking 
treden indien het Europees Parlement en 
de Raad beide de Commissie hebben laten 
weten geen bezwaar te zullen aantekenen.

Or. en

Motivering

Met deze wijzigingen sluit de tekst van dit artikel beter aan bij de bewoordingen die het 
Europees Parlement en de Raad hanteren in het zogenaamde "gezelschapsdierendossier".
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Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 bis
Verslaglegging en herziening

De Commissie brengt om de drie jaar 
verslag uit aan het Europees Parlement 
en de Raad over de uitvoering van deze 
verordening. In dit verslag wordt met 
name de kwaliteit van de toegezonden 
gegevens als bedoeld in artikel 6 
beoordeeld, alsook de methoden voor het 
verzamelen van gegevens, de 
administratieve lasten en het nut van deze 
statistieken, met name met betrekking tot 
de in artikel 1 vermelde doelstellingen. 
Daarnaast worden de mogelijkheden 
nagegaan voor de invoering van modules 
inzake milieurekeningen als bedoeld in 
artikel 3 bis.

Het verslag bevat in voorkomend geval 
voorstellen 
- voor de invoering van nieuwe 
modules inzake milieurekeningen;
- die bedoeld zijn om de kwaliteit 
van de gegevens en methoden voor het 
verzamelen van gegevens verder  te 
verbeteren met het oog op een betere 
dekking en betere vergelijkbaarheid van 
de gegevens, en een vermindering van de 
last voor het bedrijfsleven en overheden.

Het eerste verslag wordt uiterlijk op 31 
december 2013 ingediend.

Or. en

Motivering

In het COM-voorstel ontbreekt een toetsingsclausule die de Commissie verplicht om 
regelmatig een algemeen verslag in te dienen over de ervaringen die zijn opgedaan met de 
uitvoering van de verordening. In een dergelijk verslag moeten ook de mogelijkheden voor de 
invoering van nieuwe modules voor milieurekeningen worden onderzocht (zie artikel 3 bis 
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(nieuw)).

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 5 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met betrekking tot het verslag bedoeld in 
artikel 11 bis onderzoekt de Commissie of 
de facultatieve rapportering door een 
verplichte rapportering kan worden 
vervangen.

Or. de

Motivering

Zodra de structuren voor het verzamelen van gegevens zijn vastgelegd, is er geen reden meer 
om de facultatieve rapportering naast de verplichte rapportering in stand te laten.  

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 5 – tabel A – punt 3 – sub 3.10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.10 bis Niet gebruikte extractie/oogst en
afgegraven materiaal***
3.10 bis. 1 Niet gebruikte oogst van 
biomassa***

3.10 bis. 2 Niet gebruikte extractie bij 
ertsen***

3.10 bis. 3 Niet gebruikte extractie bij 
niet-metaalhoudende mineralen***

3.10 bis. 4 Niet gebruikte extractie bij 
fossiele energiegrondstoffen/-dragers***

3.10 bis. 5 Niet gebruikt uitgegraven 
aardmateriaal en baggerspecie***

3.10 bis. 5.1 Niet gebruikt uitgegraven 
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aardmateriaal van bouwactiviteiten***

3.10 bis. 5.2 Baggerspecie***

Or. de

Motivering

Door rekening te houden met niet benutte extracties wordt aangesloten bij de richtsnoeren 
van Eurostat (2001) en de OESO (2008). Een aantal lidstaten rapporteert reeds over niet 
benutte extracties. De verordening moet rapportering in de hele EU en verdere harmonisatie 
bespoedigen. 

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 5 – tabel B – punt 3 - sub 3.10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.10 bis Niet gebruikte extractie/oogst en 
afgegraven materiaal*
3.10 bis. 1 Niet gebruikte oogst van 
biomassa*

3.10 bis. 2 Niet gebruikte extractie bij 
ertsen*

3.10 bis. 3 Niet gebruikte extractie bij 
niet-metaalhoudende mineralen*

3.10 bis. 4 Niet gebruikte extractie bij 
fossiele energiegrondstoffen/-dragers*

3.10 bis. 5 Niet gebruikt uitgegraven 
aardmateriaal en baggerspecie*

3.10 bis. 5.1 Niet gebruikt uitgegraven 
aardmateriaal van bouwactiviteiten*

3.10 bis. 5.2 Baggerspecie***

Or. de

Motivering

Door rekening te houden met niet benutte extracties wordt aangesloten bij de richtsnoeren 
van Eurostat (2001) en de OESO (2008). Een aantal lidstaten rapporteert reeds over niet 
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benutte extracties. De verordening moet rapportering in de hele EU en verdere harmonisatie 
bespoedigen. 
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TOELICHTING

In zijn conclusies van juni 2006 roept de Europese Raad de Unie en haar lidstaten op voortaan 
ook kernaspecten van duurzame ontwikkeling in de nationale rekeningen op te nemen. In dit 
licht heeft de Commissie haar mededeling van 28 september 2009 "Het BBP en verder -
Meting van de vooruitgang in een veranderende wereld" (COM/2009/0433), gepubliceerd. In 
deze mededeling worden verschillende maatregelen voorgesteld die op korte tot middellange 
termijn genomen kunnen worden om omvattende indicatoren te ontwikkelen waarmee 
betrouwbaardere kennis kan worden vergaard met het oog op een betere publieke discussie en 
een beter gefundeerde beleidsvorming.
Met onderhavig voorstel van de Commissie over Europese milieu-economische rekeningen 
wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan dit politieke initiatief. 

Een juiste beoordeling van het Europese milieubeleid is alleen dan mogelijk als er 
betrouwbare gegevens beschikbaar zijn. Daartoe moeten de lidstaten verplicht worden 
dergelijke gegevens te verzamelen. De tot nu toe op Europees niveau beschikbare 
milieugegevens moeten op de middellange termijn met extra informatie aangevuld worden om 
een betere beleidsbeoordeling mogelijk te maken. Op basis van goede gegevens over de 
samenhang tussen het milieu en de economie kunnen afvalrecycling, afvalpreventie, 
luchtemissies en klimaatverandering, duurzame consumptie en duurzame productie veel beter 
worden gecontroleerd. Deze gegevens kunnen in het kader van de milieurekeningen 
verzameld worden, maar daarbij is dan wel vereist dat alle lidstaten meewerken en dat er op 
EU-niveau sprake is van volledige harmonisatie. 

Naar mijn mening komt het voorstel van de Commissie in beginsel aan deze eisen tegemoet. 
Wel moet de doelstelling worden verduidelijkt en moeten duidelijke perspectieven voor de 
verdere ontwikkeling van milieu-economische rekeningen worden aangegeven.  

Reikwijdte en doel

Milieu-economische rekeningen kunnen een rol spelen bij de beoordeling van het beleid, 
aangezien zij met name zorgen voor gegevens over de milieueffecten van economische 
activiteiten. Dergelijke informatie kan een belangrijke basis vormen voor het nemen van 
beslissingen inzake milieubeleid. 

In het voorstel voor een verordening dienen de bedoelingen en doelstellingen, alsmede de 
bijdrage die dit voorstel kan leveren aan de overkoepelende "BBP en verder"-strategie 
duidelijker naar voren te worden gebracht.

Toepassingsgebied

Het voorstel voor een verordening voorziet uitsluitend in het verzamelen en samenvoegen van 
gegevens op het gebied van luchtemissies, milieubelastingen naar economische activiteiten, 
alsmede materiaalstroomrekeningen voor de gehele economie. Ik waardeer dit als een eerste 
stap in de richting van het opstellen van omvattende milieu-economische rekeningen, omdat 
volgens informatie van de bevoegde Europese en nationale bureaus voor statistiek momenteel 
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uitsluitend op deze gebieden dergelijke gegevens voor heel Europa beschikbaar zijn. 
Ik ben van mening dat verdere prioritaire modules, waaraan reeds wordt gewerkt en waarvoor 
naar verwachting op korte termijn eveneens gegevens beschikbaar kunnen komen, in een 
werkprogramma gedefinieerd moeten worden. De bruikbaarheid van deze nieuwe modules in 
de praktijk moet door middel van proefstudies worden onderzocht. Aangezien de verkregen 
informatie een belangrijke bijdrage kan leveren aan het nemen van beslissingen over 
milieumaatregelen, ben ik voorstander van een snelle invoering en toepassing van de 
voorgestelde modules in heel Europa.   

Toetsing

Het voorstel van de Commissie dient een herzieningsclausule te bevatten. De Commissie 
dient regelmatig verslag uit te brengen over de stand van zaken met betrekking tot de 
tenuitvoerlegging van de verordening. Nog niet eerder zijn er op Europees niveau ervaringen 
opgedaan met juridisch bindende voorschriften inzake milieu-economische rekeningen. Het is 
daarom belangrijk dat de kwaliteit en de vergelijkbaarheid van de gegevens getoetst wordt om 
eventueel verbeteringen te kunnen doorvoeren en om te waarborgen dat de milieu-
economische rekeningen van goede kwaliteit zijn. Verder moet er op passende wijze rekening 
gehouden worden met de ontwikkeling van nieuwe modules en met de ervaringen die met 
proefstudies opgedaan worden. Op basis van de resultaten van deze toetsing dient de 
verordening dan aan nieuwe ontwikkelingen en ervaringen aangepast te worden.


