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PR_COD_1amCom 

 

 

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 ontwerphandeling 

Amendementen van het Parlement in twee kolommen 
 

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 

Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 

Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven. 

 

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 

verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 

amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 

ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 

bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 

handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie. 

 

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 

tekst 

 

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 

worden aangegeven met het symbool ▌ of worden doorgestreept. Waar 

tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 

aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.  

Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 

diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 

niet gemarkeerd. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging 

van Richtlijn 87/217/EEG van de Raad, Richtlijn 2003/87/EG van het Europees 

Parlement en de Raad, Richtlijn 2009/31/EG van het Europees Parlement en de Raad, 

Verordening (EU) nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 

86/278/EEG van de Raad en Richtlijn 94/63/EG van de Raad wat betreft 

procedureregels inzake rapportage op milieugebied en tot intrekking van Richtlijn 

91/692/EEG van de Raad 

(COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD)) 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2016)0789), 

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 192, 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 (C8-0526/2016), 

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

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 22 februari 

20171, 

– gezien het advies van het Comité van de Regio's van …2, 

– gezien artikel 59 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 

voedselveiligheid (A8-0253/2017), 

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 

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 

Amendement  1 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 12 

                                                 
1  Nog niet in het Publicatieblad verschenen. 
2  Nog niet in het Publicatieblad verschenen. 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Ingevolge de Richtlijnen 

2009/31/EG en 2003/87/EG moeten de 

lidstaten een verslag over de uitvoering 

van die richtlijnen indienen op basis van 

een vragenlijst of een schema uitgewerkt 

door de Commissie volgens de in Richtlijn 

91/692/EEG bedoelde procedure. Om te 

vermijden dat naar aanleiding van de 

intrekking van Richtlijn 91/692/EEG een 

juridisch vacuüm ontstaat, moet de 

verwijzing naar Richtlijn 91/692/EEG 

worden vervangen door een verwijzing 

naar de procedure die in de relevante 

richtlijn wordt bedoeld. 

Schrappen 

Motivering 

Geschrapt om rekening te houden met de lopende trialoogonderhandelingen over ETS. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Verordening (EU) nr. 1257/2013 

bevat een verwijzing naar Richtlijn 

91/692/EEG. De bepaling in kwestie heeft 

betrekking op de eerste verslagperiode, die 

reeds voorbij is. De bepaling in kwestie 

moet derhalve worden geschrapt. 

(14) De tweede alinea van artikel 21, lid 

2, van Verordening (EU) nr. 1257/2013 

verwijst naar Richtlijn 91/692/EEG, die 

moet worden ingetrokken. 

Overeenkomstig deze bepaling begint de 

eerste verslagperiode op de 

toepassingsdatum van Verordening (EU) 

nr. 1257/2013. Op 19 december 2016 heeft 

de Commissie via Uitvoeringsbesluit (EU) 

2016/2323 de eerste versie van de 

Europese lijst van 

scheepsrecyclinginrichtingen ("de 

Europese lijst") opgesteld. 

Overeenkomstig artikel 26 van 

Verordening (EU) nr. 1257/2013 kunnen 

lidstaten, voorafgaand aan de 

toepassingsdatum van deze verordening, 

het recyclen van schepen toestaan in 

scheepsrecyclinginrichtingen die 
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opgenomen zijn in de Europese lijst. In 

deze gevallen is Verordening (EG) nr. 

1013/2006 niet van toepassing. Om te 

voorkomen dat er een vacuüm ontstaat 

gedurende hetwelk de verzameling van 

informatie noch overeenkomstig 

Verordening (EG) nr. 1013/2006 noch 

overeenkomstig Verordening (EU) nr. 

1257/2013 plaatsvindt, moet een 

overgangsperiode worden ingevoerd 

tussen de datum van de eerste vervroegde 

toestemming ingevolge artikel 26 van 

Verordening (EU) nr. 1257/2013 in een 

bepaalde lidstaat en de toepassingsdatum 

van die verordening voor elke lidstaat die 

besluit de in dat artikel genoemde 

overgangsperiode te gebruiken. Om de 

hiermee samenhangende administratieve 

last voor elk van deze lidstaten te 

beperken, is het niet noodzakelijk dat de 

informatie die gedurende deze 

overgangsperiode wordt verzameld, als 

uitgangspunt wordt genomen voor een 

afzonderlijk verslag. Het volstaat dat deze 

informatie wordt opgenomen in of deel 

uitmaakt van het eerste gewone verslag 

dat de driejarige periode vanaf de 

toepassingsdatum van Verordening (EU) 

nr. 1257/2013 bestrijkt. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 15 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (15 bis) Daar de doelstelling van dit 

besluit, namelijk het wijzigen of intrekken 

van rechtshandelingen van de EU inzake 

rapportage op milieugebied die niet meer 

van toepassing of relevant zijn, 

onvoldoende door de lidstaten kan worden 

verwezenlijkt, maar gezien haar aard 

beter op EU-niveau kan worden 

verwezenlijkt, kan de Unie maatregelen 

aannemen in overeenstemming met het 

subsidiariteitsbeginsel zoals neergelegd in 
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artikel 5 van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie. Overeenkomstig het in 

hetzelfde artikel neergelegde 

evenredigheidsbeginsel gaat dit besluit 

niet verder dan nodig is om die 

doelstelling te verwezenlijken. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 1 Schrappen 

Wijziging van Richtlijn 2003/87/EG  

In artikel 21, lid 1, van Richtlijn 

2003/87/EG wordt de vierde zin vervangen 

door: 

 

"Het verslag wordt opgesteld aan de hand 

van een vragenlĳst die of een schema dat 

door de Commissie in de vorm van 

uitvoeringshandelingen wordt vastgesteld. 

Deze uitvoeringshandelingen worden 

vastgesteld overeenkomstig de in artikel 

22 bis, lid 2, bedoelde 

onderzoeksprocedure.". 

 

Motivering 

Geschrapt om rekening te houden met de lopende trialoogonderhandelingen. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 

Richtlijn 2009/31/EG 

Artikel 29 bis – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in artikel 29 bedoelde 

bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 

vast te stellen, wordt aan de Commissie 

toegekend voor onbepaalde tijd met ingang 

2. De in artikel 29 bedoelde 

bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 

vast te stellen wordt aan de Commissie 

toegekend voor een termijn van vijf jaar 
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van [datum van inwerkingtreding van dit 

besluit]. 

met ingang van .... [de datum van 

inwerkingtreding van deze richtlijn]. De 

bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 

met termijnen van dezelfde duur verlengd, 

tenzij het Europees Parlement of de Raad 

zich uiterlijk drie maanden voor het einde 

van elke termijn tegen deze verlenging 

verzet. 

 De Commissie stelt uiterlijk negen 

maanden voor het einde van de termijn 

van vijf jaar een verslag op over de 

bevoegdheidsdelegatie. Dit verslag wordt 

voorgelegd aan het Europees Parlement 

en de Raad. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 3 – alinea 1 – punt 1 

Richtlijn 86/278/EEG 

Artikel 13 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 

artikel 15 bis gedelegeerde handelingen 

vast te stellen om de bijlagen aan de 

technische en wetenschappelijke 

vooruitgang aan te passen. 

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 

artikel 15 bis gedelegeerde handelingen 

vast te stellen om de bijlagen te wijzigen 

teneinde deze aan de technische en 

wetenschappelijke vooruitgang aan te 

passen. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 3 – alinea 1 – punt 4 

Richtlijn 86/278/EEG 

Artikel 15 bis – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in artikel 13 bedoelde 

bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 

vast te stellen, wordt aan de Commissie 

toegekend voor onbepaalde tijd met ingang 

van de datum van inwerkingtreding van 

deze richtlijn. 

2. De in artikel 13 bedoelde 

bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 

vast te stellen wordt aan de Commissie 

toegekend voor een termijn van vijf jaar 

met ingang van .... [de datum van 

inwerkingtreding van dit besluit]. De 
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bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 

met termijnen van dezelfde duur verlengd, 

tenzij het Europees Parlement of de Raad 

zich uiterlijk drie maanden voor het einde 

van elke termijn tegen deze verlenging 

verzet. 

 De Commissie stelt uiterlijk negen 

maanden voor het einde van de termijn 

van vijf jaar een verslag op over de 

bevoegdheidsdelegatie. Dit verslag wordt 

voorgelegd aan het Europees Parlement 

en de Raad. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 5 – alinea 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

In artikel 21 van Verordening (EU) nr. 

1257/2013 wordt lid 2 vervangen door: 

In artikel 21, lid 2, van Verordening (EU) 

nr. 1257/2013 worden de eerste en de 

tweede alinea vervangen door: 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 5 – alinea 1 

Verordening (EU) nr. 1257/2013 

Artikel 21 – lid 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het eerste elektronische verslag bestrijkt de 

periode van de datum van bekendmaking 

van de Europese Lijst tot en met 

31 december 2018.". 

Het eerste elektronische verslag bestrijkt de 

periode van drie jaar vanaf de in artikel 

32, lid 1, genoemde datum van toepassing 

van deze verordening. Wanneer een 

lidstaat ingevolge artikel 26 de recycling 

van schepen in 

scheepsrecyclinginrichtingen die op de 

Europese lijst staan voorafgaand aan de 

toepassingsdatum van deze verordening 

toestaat, bestrijkt het eerste elektronische 

verslag van die lidstaat ook de periode van 

de datum van die toestemming tot de 

toepassingsdatum van deze verordening. 
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Amendement  10 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 6 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw) 

Richtlijn 94/63/EG 

Artikel 9 – tweede zin 

 

Bestaande tekst Amendement 

 3 bis) In artikel 9 wordt de tweede zin 

vervangen door: 

De Commissie wordt verzocht het eerste 

verslag zo nodig aan te vullen met 

voorstellen voor de wijziging van de 

onderhavige richtlijn, met name tot 

uitbreiding van het toepassingsgebied 

ervan tot dampbeheersings- en 

dampterugwinningssystemen voor 

vulinstallaties en zeeschepen. 

"De Commissie wordt verzocht de 

verslagen zo nodig aan te vullen met 

voorstellen voor de wijziging van de 

onderhavige richtlijn, met name tot 

uitbreiding van het toepassingsgebied 

ervan tot dampbeheersings- en 

dampterugwinningssystemen voor 

vulinstallaties en zeeschepen." 

Amendement  11 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 8 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het is van toepassing vanaf [PB: de 

DATUM van inwerkingtreding van de 

wijziging van artikel 37, lid 1, van 

Richtlijn 2008/98/EG, de wijziging van 

artikel 9 van Richtlijn 2000/53/EG, de 

wijziging van artikel 15 van Richtlijn 

1999/31/EG, de wijziging van artikel 17 

van Richtlijn 94/62/EG]. 

Schrappen 

_________________  

42 COM(2015) 595 final.  

43 COM(2015) 593 final.  

44 COM(2015) 594 final.  

45 COM(2015) 596 final.  

Motivering 

Verwijzingen verwijderd om rekening te houden met de lopende trialoogonderhandelingen 
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over het pakket circulaire economie en de resultaten daarvan. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 8 – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 1 is van toepassing vanaf [PB: de 

DATUM van inwerkingtreding van de 

wijziging van artikel 22 bis van Richtlijn 

2003/87/EG]. 

Schrappen 

_________________  

46 COM(2015) 0337 final.  

Motivering 

Verwijzingen en datum van inwerkingtreding verwijderd om rekening te houden met de 

lopende trialoogonderhandelingen over ETS en de resultaten daarvan. 
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TOELICHTING 

 

Achtergrond 

Sedert de jaren '70 is het aantal milieuwetgevingsbesluiten gestaag toegenomen en in alle 

milieuwetgeving is er steeds sprake van rapportage. Met de gestandaardiseerde 

rapportagerichtlijn (SRD) 91/692/EEG werden voor de eerste keer initiatieven genomen 

om de rapportageverplichtingen te stroomlijnen. Het doel van de SRD was de bepalingen 

inzake de toezending van informatie en de publicatie van verslagen per sector te rationaliseren 

en te verbeteren. Met deze richtlijn werden de procedures gestroomlijnd en werd een 

rapportagecyclus van drie jaar geïntroduceerd voor alle desbetreffende wetgeving, 

bijvoorbeeld op het gebied van water en afval. De inhoudelijke details werden vastgelegd in 

sectorspecifieke vragenlijsten. De afgelopen jaren heeft de Commissie dan ook een groot 

aantal uitvoeringshandelingen. De SRD heeft momenteel betrekking op 28 milieubesluiten. 

Na een aantal intrekkingen blijven één verordening, negen richtlijnen en 23 besluiten met 

verwijzingen naar de SRD van kracht, hoewel de meeste van deze verwijzingen achterhaald 

zijn en geen rechtsgevolgen meer hebben. 

Het was de bedoeling dat de SDR alle milieurapportageverplichtingen zou dekken maar niet 

alle voorschriften werden geharmoniseerd. Zo werden bijvoorbeeld de richtlijn inzake de 

behandeling van stedelijk afvalwater (91/271/EEG) en de nitratenrichtlijn (91/676/EEG) uit 

de werkingssfeer van de SDR uitgesloten. In de afgelopen 25 jaar bleek het moeilijk de SRD 

te implementeren en de richtlijn werd steeds meer achterhaald. De SRD werd minder relevant 

naarmate het milieuacquis zich ontwikkelde. Er werden onder andere afzonderlijke delen van 

de milieuwetgeving herzien en daarin werden de rapportageverplichtingen uit de SRD vaak 

weggelaten. Met de kaderrichtlijn water 2000/60/EG bijvoorbeeld werd de oudere wetgeving 

inzake water ingetrokken en zo werd de watervragenlijst die op grond van de SRD was 

vastgesteld, overbodig. Met de IPPC-richtlijn (96/61/EG) en de richtlijn inzake industriële 

emissies (2010/75/EG) zijn eveneens onafhankelijke rapportageverplichtingen ingevoerd. 

Een andere reden waarom de SRD tekortschoot was de onvoorziene vooruitgang in de 

informatie- en communicatietechnologie en de toegenomen behoefte aan snelle, 

grensoverschrijdende en interactieve milieu-informatie. In 1994 werd het Europees 

Milieuagentschap (EEA) opgericht. Een van de taken van dit agentschap is de EU en haar 

lidstaten te voorzien van de objectieve informatie die noodzakelijk is voor het bepalen en 

uitvoeren van een oordeelkundig en doeltreffend milieubeleid en gegevens betreffende de 

toestand van het milieu te registreren, te compileren en te evalueren. Het EEA coördineert het 

Europees milieubewakings- en informatienetwerk (Eionet). Er werden ook een aantal 

sectorale initiatieven gelanceerd zoals het Waterinformatiesysteem voor Europa en het 

Biodiversiteitsinformatiesysteem voor Europa. In 2007 werd Richtlijn 2007/2/EG tot 

oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (Inspire) 

goedgekeurd. 

Al in 2008 concludeerde de Commissie in de context van de ontwikkeling van het 

gemeenschappelijk milieu-informatiesysteem (SEIS) dat in het licht van de voortschrijdende 

modernisering van het rapportagesysteem, de achterhaalde bepalingen van de SRD moesten 

worden ingetrokken om de toegang tot EU-wetgeving, bijvoorbeeld via online-instrumenten, 

eenvoudiger en efficiënter te maken. In haar mededeling over het programma voor gezonde 
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en resultaatgerichte regelgeving (REFIT) van 2014 kondigde de Commissie aan dat zij zou 

voorstellen de achterhaalde of niet langer toepasselijke verplichtingen op het gebied van 

gestandaardiseerde milieurapportage in te trekken. De Commissie riep ook op tot een brede 

herziening van de bestaande rapportageverplichtingen in haar mededeling inzake betere 

regelgeving van mei 2015 en initieerde in haar werkprogramma voor 2016 een Refit-

geschiktheidscontrole inzake milieumonitoring en -verslaglegging. 

Naar aanleiding van deze engagementen deed zij een voorstel voor een SRD-

intrekkingspakket, dat op 15 december 2016 gepubliceerd werd. Dit pakket bestaat uit drie 

initiatieven. Het eerste initiatief is de mededeling van de Commissie COM(2016)793, waarin 

formeel wordt erkend dat een aantal krachtens de SRD vastgestelde wetshandelingen van de 

Unie op het gebied van milieu achterhaald is. In deze mededeling wordt een lijst gegeven van 

elf uitvoeringshandelingen waarin vragenlijsten voor milieurapportage waren vastgesteld. De 

respectieve handelingen hebben betrekking op afvalverbranding, VOS-emissies, IPPC, de 

beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, 

gevaarlijk afval en water.  

Het tweede initiatief bestaat uit twee voorstellen voor Commissiebesluiten die moeten zorgen 

voor de intrekking van de Commissiebesluiten 2011/92/EU betreffende de geologische opslag 

van kooldioxide en 2010/681/EU inzake de beperking van de emissie van vluchtige 

organische stoffen ten gevolge van het gebruik van organische oplosmiddelen bĳ bepaalde 

werkzaamheden en in installaties in de periode 2011-2013. Beide besluiten zijn niet langer 

relevant, maar om procedurele redenen zullen zij via de comitologieprocedure in een later 

stadium worden ingetrokken. 

Het voorstel 

Het derde en belangrijkste initiatief van het intrekkingspakket is dit voorstel voor een besluit 

van het Europees Parlement en de Raad, waarmee de SRD wordt ingetrokken en zes 

wetgevingsbesluiten waarin naar deze richtlijn wordt verwezen, worden geamendeerd. Om 

redenen van juridische duidelijkheid amendeert het besluit tot intrekking van de SRD alle 

achterhaalde verwijzingen naar de SRD. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht of 

gepland. Behalve de eigenlijke intrekking van de SRD, die in artikel 7 wordt vastgelegd, 

bevat het voorstel vier verschillende groepen bepalingen. 

Artikelen 1 en 5 voorzien in een vervanging van de verwijzing naar de SRD in Richtlijn 

2003/87/EG inzake de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten, die momenteel 

wordt herzien, en in Verordening inzake scheepsrecycling 1257/2013/EU. Met artikel 5 wordt 

ook het tijdschema voor elektronische verslagen in het kader van de 

scheepsrecyclingverordening aangepast aan andere rapportageverplichtingen en wordt 

31 december 2018 vastgelegd als einddatum voor de eerste rapportageperiode. Aangezien de 

oorspronkelijke scheepsrecyclingverordening uit 2013 dateert, was de rapportagecyclus van 

3 jaar in 2016 afgelopen, waardoor de lidstaten twee jaar langer tijd hebben dan 

oorspronkelijk gepland. 

Artikelen 2 en 3 voorzien in de aanpassing van het gebruik van uitvoeringshandelingen en 

gedelegeerde handelingen in richtlijn 2009/31/EG voor CO2-afvang en -opslag en in richtlijn 

86/278/EEG inzake zuiveringsslib. Met artikelen 4 en 6 worden de achterhaalde 

rapportageverplichtingen in de asbestrichtlijn 87/217/EEG en in de VOS I-richtlijn 94/63/EG 

geschrapt. In artikel 8 wordt de datum voor de toepassing van het voorstel aangepast aan de 
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nog vast te leggen datum van de inwerkingtreding van het pakket circulaire economie en de 

herziening van de ETS-richtlijn. 

De voor ETS en afval vastgestelde vragenlijsten die nog steeds in gebruik zijn, bijvoorbeeld 

in het kader van de kaderrichtlijn afvalstoffen, voor afgedankte elektrische en elektronische 

apparatuur (AEEA), gevaarlijke afvalstoffen, storten van afvalstoffen, afgedankte auto's enz. 

blijven ongewijzigd. 

De Commissie concludeert dat alleen een volledige schrapping van de achterhaalde op de 

SRD gebaseerde rapportageverplichtingen zal zorgen voor juridische zekerheid en 

transparantie alsook voor een EU-wetgeving die, overeenkomstig de agenda voor betere 

regelgeving, geschikt is voor het beoogde doel.  

De rapporteur vindt ook dat de gestandaardiseerde rapportagerichtlijn 91/692/EEG 

achterhaald is en dat de milieurapportageverplichtingen niet transparant genoeg zijn en in 

bepaalde gevallen kunnen worden beperkt. Hij vindt de hier gepresenteerde bevindingen en 

het voorstel overtuigend en erkent de inspanningen die de Commissie heeft verricht door de 

bestaande reportageverplichtingen op te schonen zonder het acquis te wijzigen. Hij is 

opgetogen over de aanpak van de Commissie, die wil vermijden dat mensen, organisaties en 

lidstaten overbelast worden en stemt ermee in dat wetgeving die niet aan het doel 

beantwoordt, moet worden geschrapt uit het rechtsstelsel van de EU. De rapporteur steunt de 

toelichting inzake de uiterste datum voor de indiening van het eerste verslag in het kader van 

scheepsrecyclingverordening. Hij is het ook eens met de keuze van gedelegeerde handelingen 

voor de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang van de bijlagen bij de 

richtlijnen voor CO2-afvang en -opslag en inzake zuiveringsslib.  
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