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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Johannes Blokland, Satu Hassi, Carl Schlyter, Gyula Hegyi

Amendement 8
ARTIKEL 1

Deze verordening voorziet in de instelling 
van een geïntegreerd register inzake de 
uitstoot en overbrenging van 
verontreinigende stoffen op 
Gemeenschapsniveau (een Europees PRTR) 
in de vorm van een publiek toegankelijke 
elektronische databank, en stelt de regels 
vast voor het functioneren daarvan, teneinde 
uitvoering te geven aan het VN-ECE-
Protocol betreffende registers inzake de 
uitstoot en overbrenging van 
verontreinigende stoffen (hierna “het 
protocol” te noemen).

Deze verordening voorziet in de instelling 
van een geïntegreerd register inzake de 
uitstoot en overbrenging van 
verontreinigende stoffen op 
Gemeenschapsniveau (een Europees PRTR) 
in de vorm van een publiek toegankelijke 
elektronische databank, en stelt de regels 
vast voor het functioneren daarvan, teneinde 
uitvoering te geven aan het VN-ECE-
Protocol betreffende registers inzake de 
uitstoot en overbrenging van 
verontreinigende stoffen (hierna “het 
protocol” te noemen) en voorwaarden te 
creëren voor publieke participatie in 
besluitvormingsprocessen over het milieu, 
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alsook bij te dragen aan de preventie en 
reductie van milieuvervuiling.

Or. en

Motivering

Dit maakt de bijdrage van PRTR aan publieke participatie en preventie van vervuiling 
expliciet. De toegevoegde tekst is afkomstig uit het PRTR-protocol (artikel 1, doelstelling).

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 9
ARTIKEL 2, PUNT 16

(16) “afvalwater”: stedelijk, huishoudelijk 
en industrieel afvalwater als omschreven in 
artikel 2 van Richtlijn 91/271/EEG van 21 
mei 1991 inzake de behandeling van 
stedelijk afvalwater, alsook elk ander 
gebruikt water dat krachtens het 
Gemeenschapsrecht gereguleerde stoffen of 
voorwerpen bevat;

(16) “afvalwater”: stedelijk, huishoudelijk 
en industrieel afvalwater als omschreven in 
artikel 2 van Richtlijn 91/271/EEG van 21 
mei 1991 inzake de behandeling van 
stedelijk afvalwater, alsook elk ander 
gebruikt water dat vanwege de stoffen of 
voorwerpen die het bevat onder regelingen 
van het Gemeenschapsrecht valt;

Or. de

Motivering

De regeling die wordt voorgesteld is te 'zwaar', aangezien artikel 2, lid 14, van het protocol 
afvalwater definieert als gebruikt water dat stoffen of voorwerpen bevat en waarvoor op 
nationaal niveau (in dit geval het Gemeenschapsrecht) regelingen bestaan. De regeling moet 
echter betrekking hebben op het afvalwater en niet op de stoffen of voorwerpen in het 
afvalwater. Daaronder valt onder andere de ex ante toestemming voor het lozen van 
afvalwater in water of riolering krachtens richtlijn 76/464/EEG, richtlijn 80/68/EEG of 
richtlijn 91/271/EEG. Het opnemen van elk water waarvoor op het niveau van de 
Gemeenschap aan stoffen gerelateerde regelingen bestaan, zou tot een onnodige uitbreiding 
van de meldingsplicht leiden.
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Amendement ingediend door Satu Hassi, Carl Schlyter

Amendement 10
ARTIKEL 4, LID 1, LETTER (A)

(a) de inrichtingen en hun geografische 
vestigingsplaats;

(a) de inrichtingen, waaronder, indien 
van toepassing, het moederbedrijf daarvan,
en hun geografische vestigingsplaats, 
inclusief het stroomgebied;

Or. en

Motivering

Moederbedrijf wordt toegevoegd i.v.m. consistentie met artikel 14, letter f. Stroomgebied is 
nuttig i.v.m. kennis omtrent de route van de verontreinigende stoffen.

Amendement ingediend door Satu Hassi, Carl Schlyter

Amendement 11
ARTIKEL 5, LID 1, LETTER (B)

(b) de overbrenging van 
bedrijfsterreinen naar elders van gevaarlijk 
afval ten belope van meer dan twee ton per 
jaar en van ongevaarlijk afval ten belope van 
meer dan 2 000 ton per jaar voor alle 
terugwinnings- en verwijderings-activiteiten, 
waarbij met “R” respectievelijk “D” wordt 
aangegeven of dit afval bestemd is voor 
terugwinning of verwijdering, en waarbij, in 
het geval van grensoverschrijdende 
overbrengingen van gevaarlijk afval, de 
naam en het adres van de terugwinnaar of de 
verwijderaar van het afval en de feitelijke 
plaats van terugwinning of verwijdering 
worden aangegeven;

(b) de overbrenging van 
bedrijfsterreinen naar elders van gevaarlijk 
afval ten belope van meer dan één ton per 
jaar en van ongevaarlijk afval ten belope van 
meer dan 1 000 ton per jaar voor alle 
terugwinnings- en verwijderings-activiteiten, 
waarbij met “R” respectievelijk “D” wordt 
aangegeven of dit afval bestemd is voor 
terugwinning of verwijdering, en waarbij, in 
het geval van grensoverschrijdende 
overbrengingen van gevaarlijk afval, de 
naam en het adres van de terugwinnaar of de 
verwijderaar van het afval en de feitelijke 
plaats van terugwinning of verwijdering 
worden aangegeven;

Or. en

Motivering

In REACH wordt 97% van de gevaarlijke stoffen afgedekt. Om ervoor te zorgen dat de 
informatie in het register een groot deel van de afvalstoffen in de registers afdekt, moeten de 
maximale hoeveelheden worden beperkt. De oorspronkelijke hoeveelheden zijn niet 
gerechtvaardigd aan de hand van ramingen.
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Amendement ingediend door Satu Hassi, Carl Schlyter

Amendement 12
ARTIKEL 5, LID 2

2. De in lid 1 bedoelde informatie 
omvat informatie over de totaliteit van de 
emissies en overbrengingen die het resultaat 
zijn van alle opzettelijke, accidentele, 
routinematige en niet-routinematige 
activiteiten.

2. De in lid 1 bedoelde informatie 
omvat informatie over de totaliteit van de 
emissies en overbrengingen, opgesplitst 
naar routinematige en niet-routinematige 
activiteiten.

Or. en

Motivering

Onvoorziene, niet-routinematige emissies van verontreinigende stoffen moeten apart van 
geplande, routinematige emissies worden gemeld. Het aanbrengen van een onderscheid 
verschaft het publiek belangrijke informatie omtrent de oorzaken van vervuiling.

Amendement ingediend door Vasco Graça Moura

Amendement 13
ARTIKEL 5, LID 4

4. Bij het opstellen van het verslag 
maakt de betrokken exploitant gebruik van 
de beste beschikbare informatie, in 
voorkomend geval met inbegrip van 
monitoringgegevens, emissiefactoren, 
massabalans-vergelijkingen, indirecte 
monitoring of andere berekeningen, 
ramingen van technisch deskundigen en 
andere methoden die in overeenstemming 
zijn met het bepaalde in artikel 9, lid 1, en 
met internationaal aanvaarde methodieken, 
voorzover die voorhanden zijn.

4. Bij het opstellen van het verslag 
maakt de betrokken exploitant gebruik van 
de beste beschikbare informatie, in 
voorkomend geval met inbegrip van 
monitoringgegevens, emissiefactoren, 
massabalans-vergelijkingen, indirecte 
monitoring of andere berekeningen, 
ramingen van technisch deskundigen en 
andere methoden die in overeenstemming 
zijn met het bepaalde in artikel 9, lid 1, en 
met internationaal aanvaarde methodieken, 
voorzover die passend zijn.

Or. en

Motivering

Een groot aantal exploitanten van chemische fabrieken heeft gedetailleerde methoden voor 
emissiedeterminatie ontwikkeld, en zelfs eigen analysemethoden die het best bij hun eigen 
doelstellingen aansluiten. Er is geen bewijs dat een internationale methode beter is 
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(waarschijnlijk juist niet).

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 14
ARTIKEL 5, LID 5

5. De exploitant van elke betrokken 
inrichting houdt gedurende een periode van 
tien jaar, te rekenen vanaf het einde vanaf 
het betrokken verslagjaar, de documentatie 
van de gegevens waarop de gerapporteerde 
informatie is gebaseerd, ter beschikking van 
de bevoegde instanties van de lidstaat. Die 
documentatie bevat ook een beschrijving 
van de voor de gegevensverzameling 
gebruikte methodiek.

5. De exploitant van elke betrokken 
inrichting houdt gedurende een periode van 
zeven jaar, te rekenen vanaf het einde vanaf 
het betrokken verslagjaar, de documentatie 
van de gegevens waarop de gerapporteerde 
informatie is gebaseerd, ter beschikking van 
de bevoegde instanties van de lidstaat. Die 
documentatie bevat ook een beschrijving 
van de voor de gegevensverzameling 
gebruikte methodiek.

Or. de

Motivering

In artikel 9, lid 1, noemt het protocol een periode van vijf jaar voor het ter beschikking 
houden van de documentatie betreffende de methodiek die voor de gegevensverzameling is 
gebruikt. Tien jaar lijkt derhalve overdreven lang.

Amendement ingediend door Holger Krahmer, Vittorio Prodi

Amendement 15
ARTIKEL 5, LID 5 BIS (nieuw)

5 bis. Wanneer meerdere exploitanten op 
hetzelfde terrein samen een 
afvalwaterzuiveringsinstallatie gebruiken, 
wordt van deze rapportage door de 
exploitanten betreffende de overbrenging 
van afvalwater naar de zuiveringsinstallatie 
afgezien; in plaats daarvan rapporteert 
alleen de exploitant van de installatie die de 
afvalwaterzuiveringsinstallatie omvat over 
de totale emissies in het water.

Or. de
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Motivering

De Commissie erkent in de toelichting op het voorstel voor een verordening dat afzonderlijke 
ondernemingen met vergelijkbare eisen ten aanzien van infrastructuurvoorzieningen zich 
tegenwoordig vaak op dezelfde locatie vestigen. Dit met het oog op het gemeenschappelijk 
gebruik van, of het door één dienstverlener laten aanbieden, van bepaalde diensten (met 
name afvalzuiveringsdiensten). Waar het evenwel aan schort, zijn de mogelijkheden hiertoe in 
de praktijk: industriële afvalzuiveringsinstallaties worden in bijlage I (lijst van bedoelde 
activiteiten) onder punt 5, letter g), uitdrukkelijk apart genoemd en vallen, voorzover ze een 
grotere capaciteit dan 10.000 m3 hebben, onder de rapportageplicht. Daarmee wordt de met 
name met het oog op kosten- en grondstoffenbesparing interessante gemeenschappelijke 
exploitatie van installaties te duur. Deze regeling moet worden geschrapt, teneinde te 
voorkomen dat de geïntegreerde aanpak voor het beschermen van het milieu door extra 
kosten onmogelijk wordt gemaakt.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 16
ARTIKEL 6, LID 2

2. Afval dat van het bedrijfsterrein naar 
elders wordt overgebracht en vervolgens 
wordt onderworpen aan de 
verwijderingshandelingen “behandeling op 
of in de bodem” of “injectie in de diepe 
ondergrond”, als omschreven in bijlage II, 
deel A, van Richtlijn 75/442/EEG, wordt als 
uitstoot in de bodem gerapporteerd door de 
exploitant van de inrichting die het 
vertrekpunt vormt van de overbrenging van 
dat afval van het bedrijfsterrein naar 
elders.

schrappen

Or. de

Motivering

Artikel 6 concretiseert de - door het PRTR nieuw in te voeren - rapportageplicht voor de 
uitstoot van verontreinigende stoffen in de bodem overeenkomstig artikel 5, lid 1, letter a). 
Het protocol voorziet voor afvaloverbrengingen een benadering die zich hetzij op het 
afvaltype, hetzij op de verontreinigende stof (zie artikel 7 van het protocol) richt. Het voorstel 
voor een verordening voorziet echter enerzijds (artikel 5, lid 1, letter b)) in een 
rapportageplicht bij overschreiding van bepaalde volumes bij de overbrenging van 
afvalstoffen en anderzijds (artikel 6, lid 2) in rapportage van verontreinigende stoffen van 
afval wanneer sprake is van verwijdering door middel van injectie of behandeling in de 
bodem. Dit resulteert in een door het protocol niet verlangde dubbele rapportageplicht 
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overeenkomstig zowel een benadering op basis van de verontreinigende stoffen, als een 
benadering op basis van de soort afval, die in de praktijk tot groter moeilijkheden zal gaan 
leiden. Zo weten veel bedrijven überhaupt niet waarheen en hoe hun afvalstoffen in de 
praktijk van hun verstigingsplaats worden verwijderd.

Amendement ingediend door Satu Hassi, Carl Schlyter

Amendement 17
ARTIKEL 7, LID 2, LETTER (B)

(b) voor alle volgende verslagjaren, 
binnen 12 maanden na het einde van het 
verslagjaar.

(b) voor alle volgende verslagjaren, 
binnen zeven maanden na het einde van het 
verslagjaar.

Or. en

Motivering

Gebruikelijke economische gegevens worden in de regel in april gerapporteerd. Er lijkt geen 
enkele reden te zijn waarom bedrijven dit wat milieugegevens betreft niet op dezelfde manier 
zouden kunnen doen.

Amendement ingediend door Vasco Graça Moura

Amendement 18
ARTIKEL 9, TITEL

Kwaliteitsborging Kwaliteitsbeoordeling

Or. en

Motivering

Het protocol stelt een plausibiliteitscontrole verplicht en niet een volledige 
kwaliteitsborgingsbeoordeling, hetgeen een heel zware eis is (denk aan het EU-systeem voor 
emissiehandel). Daarnaast bestaan er reeds vereisten met betrekking tot kwaliteitsborging in 
de vorm van voorwaarden voor de exploitatievergunningen.

Amendement ingediend door Vasco Graça Moura

Amendement 19
ARTIKEL 9, LID 2
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2. De bevoegde instanties evalueren de 
kwaliteit van de gegevens die door de 
exploitanten van de inrichtingen worden 
verstrekt, met name wat betreft hun 
actualiteit, volledigheid, 
onzekerheidsmarge, vergelijkbaarheid,
consistentie en transparantie.

2. De bevoegde instanties evalueren de 
kwaliteit van de gegevens die door de 
exploitanten van de inrichtingen worden 
verstrekt, met name wat betreft hun 
volledigheid, consistentie en 
geloofwaardigheid.

Or. en

Motivering

De volgende tekst: "...de bevoegde instanties evalueren de gegevens in het register, met name 
wat hun volledigheid, consistentie en geloofwaardigheid betreft" is overgenomen uit het 
protocol. Dat is ook goed en moet niet worden gewijzigd want de toegevoegde parameters 
worden reeds afgedekt door de voorgeschreven rapportageperiode (actualiteit) of zouden 
kunnen leiden tot verkeerde interpretaties en onnodige dubbele controles 
(onzekerheidsmarge).

Amendement ingediend door Satu Hassi, Carl Schlyter

Amendement 20
ARTIKEL 11

Telkens wanneer informatie door een 
lidstaat als vertrouwelijk wordt behandeld 
overeenkomstig artikel 4 van 
Richtlijn 2003/4/EG van het 
Europees Parlement en de Raad, vermeldt de 
lidstaat in zijn verslag overeenkomstig 
artikel 7, lid 2, van deze verordening voor 
elk verslagjaar en voor elke inrichting die 
zich op vertrouwelijkheid beroept 
afzonderlijk welk type informatie wordt 
geheimgehouden en om welke reden zij 
wordt geheimgehouden.

Toegang tot informatie mag alleen worden 
beperkt op grond van de redenen genoemd 
in artikel 4, lid 1, en lid 2, letters b), c) en 
e), van Richtlijn 2003/4/EG van het 
Europees Parlement en de Raad, en alle 
uitzonderingen worden overeenkomstig de 
beginselen zoals bedoeld in die richtlijn 
restrictief toegepast en beperkt tot het 
noodzakelijke minimum. De lidstaten 
vermelden in hun verslagen
overeenkomstig artikel 7, lid 2, van deze 
verordening voor elk verslagjaar en voor 
elke inrichting die zich op vertrouwelijkheid 
beroept afzonderlijk welk type informatie 
wordt geheimgehouden en om welke reden 
zij wordt geheimgehouden.

Or. en

Motivering

Richtlijn 2004/4 beoogt restricties van de toegang van het publiek tot informatie over emissies 
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van stoffen in het milieu expliciet tot een minimum te beperken. Aangezien de richtlijn de 
uitzonderingssituaties opnoemt, waarin beperking van de toegang in het geval van emissies 
van verontreinigende stoffen gerechtvaardigd is, moeten alleen de relevante gedeelten van 
artikel 4 worden vermeld. De beperkingen en de strikte toepassing van artikel 4 van richtlijn 
2003/4 moeten in de onderhavige verordening worden overgenomen teneinde de lidstaten 
inzicht te geven in de wijze waarop de verordening zal worden toegepast.

Amendement ingediend door Antonios Trakatellis

Amendement 21
ARTIKEL 13 BIS (nieuw)

Artikel 13 bis
Participatie van betrokken instanties
De Commissie biedt wetenschappers, 
NGO's, plaatselijke overheden, de industrie 
en andere betrokken instanties toegang tot 
het systeem om hen in staat te stellen deel 
te nemen aan de verdere ontwikkeling van 
het Europees PRTR.

Or. el

Motivering

De participatie van de overige betrokken instanties bij de totstandkoming van het Europees 
beleid inzake het PRTR wordt noodzakelijk en nuttig geacht.
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Amendement ingediend door Antonios Trakatellis

Amendement 22
ARTIKEL 19 BIS (nieuw)

Artikel 19 bis
Follow-up van de toepassing
De Commissie legt het Europees Parlement 
en de Raad eens in de drie jaar een verslag 
voor over de toepassing van de richtlijn in 
de lidstaten, alsmede een beoordeling van 
de werking van het Europees PRTR.

Or. el

Motivering

Er moet voor follow-up van de toepassing van de richtlijn, alsook voor beoordeling van de 
werking van het PRTR worden gezorgd.

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Satu Hassi

Amendement 23
BIJLAGE I, PUNT 2, LETTER (E) (II), KOLOM 2

Met een smeltcapaciteit van 4 ton per dag 
voor lood en cadmium of 20 ton per dag 
voor alle andere metalen

Met een smeltcapaciteit van 200 kg per dag 
voor lood en cadmium of 20 ton per dag 
voor alle andere metalen

Or. en

Motivering

Zware metalen  zorgen voor grote schade aan mariene ecosystemen. Dit amendement zorgt 
voor opname van alle industriële inrichtingen, maar sluit faciliteiten voor hobby- of 
kunstdoeleinden of laboratoriumfaciliteiten uit.
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Amendement ingediend door Frédérique Ries

Amendement 24
BIJLAGE I, PUNT 3, LETTER (B), KOLOM 1

Dagbouw Dagbouw en steenwinning

Or. en

Motivering

Mijnbouw betreft niet alleen mijnen maar ook steengroeven.

Amendement ingediend door Frédérique Ries

Amendement 25
BIJLAGE I, PUNT 3, LETTER (B), KOLOM 2

Bij een productieareaal van 25 hectare Bij een effectief productieareaal van 
25 hectare

Or. en

Motivering

Mijnen en steengroeven bestaan uit landreserves, land dat na extractie-activiteiten is hersteld 
en effectieve extractie-activiteiten. De bestaande definitie is onnauwkeurig en zal tot 
eindeloze interpretaties en niet ter zake doende rapportage leiden. De 25 hectare moet 
betrekking hebben op het effectief productieareaal.

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Satu Hassi, Gyula Hegyi

Amendement 26
BIJLAGE I, PUNT 4, LETTER (F)

Installaties voor de fabricage op industriële 
schaal van explosieven en pyrotechnische 
producten

Met een capaciteit van 200.000 ton of meer

Or. en

Motivering

Emissies van dergelijke opslagfaciliteiten kunnen groot zijn en in het geval van ongelukken 
zelf catastrofaal; het publiek heeft er recht op om in dergelijke gevallen over emissies te 
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worden geïnformeerd. Deze faciliteiten staan in bijlage I bij het Verdrag van Aarhus en 
vallen dus reeds onder regels inzake publieke participatie in het stadium van de 
vergunningsverlening.

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Satu Hassi

Amendement 27
BIJLAGE I, PUNT 5, LETTER (A), KOLOM 2

Die 10 ton per dag ontvangen Die 1 ton per dag ontvangen

Or. en

Motivering

Gevaarlijke afvalstoffen vormen een bedreiging en de verordening dient de meeste installaties 
af te dekken; er bestaat geen bewijs dat dit met het voorgestelde getal is gegarandeerd.

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Satu Hassi

Amendement 28
BIJLAGE I, PUNT 5, LETTER (G), KOLOM 2

Met een capaciteit van 10 000 m3 per dag schrappen

Or. en

Motivering

Deze installaties zijn per definitie groot en ze moeten onder de rapportageverplichting vallen. 
Het feit dat sommige een capaciteit van minder dan 10.000 m3 per dag hebben, is geen reden 
om ze uit te sluiten. Dergelijke grote hoeveelheden afvalwater moeten worden gecontroleerd.

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Satu Hassi

Amendement 29
BIJLAGE I, PUNT 7, LETTER (B), KOLOM 2

Met een productiecapaciteit van 1 000 ton 
vis of schelpdieren per jaar

Met een productiecapaciteit van 200 ton vis 
of schelpdieren per jaar

Or. en



AM\565075NL.doc 13/17 PE 357.734v01-00

NL

Motivering

Het oorspronkelijke voorstel dekte alleen de allergrootste van de op dit moment bestaande 
aquacultuurbedrijven af. Gezien het gevaar van verspreiding van ziekten, antibiotica en 
andere problemen moet een groter deel van de markt worden afgedekt.

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Satu Hassi

Amendement 30
BIJLAGE I, PUNT 8, LETTER (A), KOLOM 2

Met een productiecapaciteit van 50 ton 
karkassen per dag

Met een productiecapaciteit van 10 ton 
karkassen per dag

Or. en

Motivering

Dit amendement zorgt ervoor dat andere delen van dieren voldoen aan de voorwaarden voor 
karkassen in lid 5, letter e).

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Satu Hassi

Amendement 31
BIJLAGE I, PUNT 8, LETTER (B) PUNT (I), KOLOM 2

Met een productiecapaciteit van 75 ton aan 
eindproducten per dag

Met een productiecapaciteit van 10 ton aan 
eindproducten per dag

Or. en

Motivering

Een maximum van 75 ton per dag is ongeveer de dagelijkse vangstlimiet voor kabeljauw in de 
Noordzee en daarmee een onredelijk grote hoeveelheid.

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Satu Hassi

Amendement 32
BIJLAGE I, PUNT 9, LETTER (E), KOLOM 2

Met een capaciteit voor schepen van 100 m 
lang

Met een capaciteit voor schepen van 30 m 
lang
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Or. en

Motivering

Het is moeilijk een benchmark voor de milieu-impact van scheepswerven vast te stellen en het 
is niet mogelijk gebleken alternatieven voor het voorstel van de Commissie te bestuderen. 
Aangezien echter slechts heel weinig vissersvaartuigen langer zijn dan 100 meter, zouden 
veel werven 'ontsnappen' aan de verplichting om informatie te verschaffen over de door hen 
veroorzaakte vervuiling. Een capaciteit van 30 meter dekt de meeste industriële 
scheepswerven af, maar laat kleine werven voor jachthavens ongemoeid.

Amendement ingediend door Johannes Blokland, Carl Schlyter

Amendement 33
BIJLAGE II, RIJ 47

Door de Commissie voorgestelde tekst

47
PCDD+PCDF 
(dioxinen+furanen) (als 
Teq)

0.001 0.001 0.001

Amendement van het Parlement

47
PCDD+PCDF 
(dioxinen+furanen) (als 
Teq)

0.0001 0.0001 0.0001

Or. en

Motivering

Een drempel van 0.001 kg (1 g) levert niet veel informatie op over de emissies van deze 
carcinogene verontreinigende stoffen in de EU. Krachtens vereisten van het Europees 
emissieregister van verontreinigende stoffen moeten bedrijven emissies van meer dan 1 g 
reeds melden. Dit heeft geresulteerd in slechts 86 meldingen van tien landen.

Aangezien de emissies van dioxines tot gezondheids- en voedselveiligheidsproblemen leiden 
in de buurt van veel vuilverbrandingsinstallaties is het beter de drempel te verlagen naar 
0.1 g. Dit dekt de meeste vuilverbrandingsinstallaties zonder effectieve 
rookgasreinigingsystemen af. Hetzelfde geldt voor ongeveer 70% van de grote 
metaalverwerkende industrieën.
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Amendement ingediend door Carl Schlyter, Satu Hassi

Amendement 34
BIJLAGE III

Gegevens over de emissies in de bodem van elke verontreinigende stof waarvoor de 
drempelwaarde (overeenkomstig bijlage II) voor de inrichting is overschreden

Door de Commissie voorgestelde tekst

Stof 1
Stof 2
Stof N

M: gemeten; gebruikte analysemethode
C: berekend; gebruikte berekeningsmethode
E: geraamd

in kg/jaar

Amendement van het Parlement

Stof 1
Stof 2
Stof N

M: gemeten; gebruikte analysemethode
C: berekend; gebruikte berekeningsmethode
E: geraamd

R: routinematig
in kg/jaar
A: niet-
routinematig in 
kg/jaar

Or. en

Motivering

Dit moet ook worden toegepast op de "Gegevens over de emissies in het water..." en 
"Gegevens over de emissies in de bodem...". Zoals aangegeven bij amendement 12 zou dit een 
onderscheid aanbrengen tussen geplande, routinematige emissies en niet-routinematige 
emissies.

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Satu Hassi

Amendement 35
Overbrengingen van het bedrijfsterrein naar elders van elke verontreinigende stof in voor 

zuivering bestemd afvalwater waarvan de hoeveelheid de drempelwaarde (overeenkomstig 
bijlage II) overschrijdt

Door de Commissie voorgestelde tekst

Stof 1
Stof 2
Stof N

M: gemeten; gebruikte analysemethode
C: berekend; gebruikte berekeningsmethode
E: geraamd

in kg/jaar

Amendement van het Parlement
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Stof 1
Stof 2
Stof N

M: gemeten; gebruikte analysemethode
C: berekend; gebruikte berekeningsmethode
E: geraamd

R: routinematig
in kg/jaar
A: niet-
routinematig in 
kg/jaar

Or. en

Motivering

Dit moet ook worden toegepast op de "Gegevens over de emissies in het water..." en 
"Gegevens over de emissies in de bodem...". Zoals aangegeven bij amendement 12 zou dit een 
onderscheid aanbrengen tussen geplande, routinematige emissies en niet-routinematige 
emissies.

Amendement ingediend door Carl Schlyter, Satu Hassi

Amendement 36
Overbrengingen van het bedrijfsterrein van de inrichting naar elders van gevaarlijk afval 

waarvan de hoeveelheid de drempelwaarde (overeenkomstig artikel 5) overschrijdt

Door de Commissie voorgestelde tekst

Stof 1
Stof 2
Stof N

M: gemeten; gebruikte analysemethode
C: berekend; gebruikte berekeningsmethode
E: geraamd

in kg/jaar

Amendement van het Parlement

Stof 1
Stof 2
Stof N

M: gemeten; gebruikte analysemethode
C: berekend; gebruikte berekeningsmethode
E: geraamd

R: routinematig
in kg/jaar
A: niet-
routinematig in 
kg/jaar

Or. en

Motivering

Dit moet ook worden toegepast op de "Gegevens over de emissies in het water..." en 
"Gegevens over de emissies in de bodem...". Zoals aangegeven bij amendement 12 zou dit een 
onderscheid aanbrengen tussen geplande, routinematige emissies en niet-routinematige 
emissies
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Amendement ingediend door Carl Schlyter, Satu Hassi

Amendement 37
Overbrengingen van het bedrijfsterrein van de inrichting naar elders van gevaarlijk afval 

waarvan de hoeveelheid de drempelwaarde (overeenkomstig artikel 5) overschrijdt

Door de Commissie voorgestelde tekst

In het land zelf:
Voor terugwinning (R)
Voor verwijdering (D)

(ton/jaar)
(ton/jaar)

Naar andere landen:
Voor terugwinning (R)
Naam van de terugwinnaar
Adres van de terugwinnaar
Adres van de feitelijke terugwinningslocatie 
waarnaar de stoffen worden overgebracht

(ton/jaar)

Naar andere landen:
Voor verwijdering (D)
Naam van de verwijderaar
Adres van de verwijderaar
Adres van de feitelijke verwijderingslocatie 
waarnaar de stoffen worden overgebracht

(ton/jaar)

Amendement van het Parlement

Voor terugwinning (R)
Naam van de terugwinnaar
Adres van de terugwinnaar
Adres van de feitelijke terugwinningslocatie 
waarnaar de stoffen worden overgebracht

(ton/jaar)

Voor verwijdering (D)
Naam van de verwijderaar
Adres van de verwijderaar
Adres van de feitelijke verwijderingslocatie 
waarnaar de stoffen worden overgebracht

(ton/jaar)

Or. en

Motivering

Dit amendement bewerkstelligt dat de naam en het adres van terugwinners en verwijderaars 
altijd beschikbaar zijn, of zij nu in hetzelfde of in een ander land gevestigd zijn. Dit zorgt voor 
uniforme informatievereisten in het geval van verwijdering en terugwinning van gevaarlijke 
afvalstoffen, ongeacht of er ook sprake is van grensoverschrijdende bewegingen. Zowel bij 
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puur nationale bewegingen, als bij grensoverschrijdende bewegingen heeft het publiek recht 
op informatie.
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