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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief 
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese 
Gemeenschap, van het VN-ECE-Protocol betreffende registers inzake de uitstoot en 
overbrenging van verontreinigende stoffen
(COM(2004)0635 – C6-0062/2005 – 2004/0232(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2004)0635)1,

– gelet op het VN-ECE-Protocol betreffende registers inzake de uitstoot en overbrenging van 
verontreinigende stoffen,

– gelet op artikel 175, lid 1, artikel 300, lid 2, eerste alinea, eerste zin en artikel 300, lid 4 van 
het EG-Verdrag,

– gelet op artikel 300, lid 3, eerste alinea van het EG-Verdrag, op grond waarvan de Raad het 
Europees Parlement heeft geraadpleegd (C6-0062/2005) en artikel 300, lid 4 daarvan,

– gelet op artikel 51 en artikel 83, lid 7 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
(A6-0000/2005),

1. hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 
de Commissie, de regeringen en parlementen van de lidstaten en de secretaris-generaal van 
de Verenigde Naties.

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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TOELICHTING

"Het Protocol is de eerste juridisch verbindende multilaterale overeenkomst betreffende 
registers inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen (PRTR’s). Het heeft ten 
doel “de toegang van het publiek tot informatie te verbeteren door middel van de 
totstandbrenging van coherente, het gehele land bestrijkende registers inzake de uitstoot en 
overbrenging van verontreinigende stoffen”. Hoewel het Protocol niet voorziet in regelgeving 
inzake verontreiniging als zodanig, maar wel inzake de informatie daarover, mag worden 
verwacht dat het niveau van verontreiniging daardoor in aanzienlijke mate zal worden 
teruggedrongen, aangezien geen enkel bedrijf te boek wil staan als een van de grootste 
vervuilers. PRTR's geven een overzicht van de vervuiling door industrieën en andere bronnen".

Deze verklaring werd afgelegd door de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde 
Naties (VN-ECE) na de goedkeuring en ondertekening van het Protocol betreffende registers 
inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen ("het Protocol") op een 
buitengewone vergadering van de partijen bij het Verdrag van Aarhus op 21 mei 2003 in Kiev. 
Tot op heden hebben 36 staten en de Europese Gemeenschap het Protocol ondertekend. Van de 
25 lidstaten van de Europese Unie hebben alleen Malta en Slowakije het Protocol nog niet 
ondertekend.

Ter voltooiing van de ratificatie van het Protocol namens de Europese Gemeenschap moet de 
Raad in een besluit aangeven welke persoon de bevoegd heeft of welke personen de bevoegdheid 
hebben om het goedkeuringsinstrument neer te leggen bij de secretaris-generaal van de 
Verenigde Naties.

Na de ratificatie moeten het Parlement en de Raad wetgeving aannemen om aan de 
verplichtingen van het Protocol te voldoen. Dit wetgevingsproces is al van start gegaan met de 
opstelling door de Commissie van een ontwerpverordening1 die thans in het kader van de 
medebeslissingsprocedure in behandeling is bij het Parlement en de Raad.

Met het Protocol en de PRTR's wordt beoogd een beter inzicht te verwerven in de hoeveelheid 
uitstoot van verontreinigende stoffen door installaties en deze informatie gemakkelijk 
toegankelijk te maken voor een breed publiek door rapportage van de uitstoot verplicht te stellen. 
De Commissie noemt de PRTR's in haar voorstel voor een verordening "een essentieel 
instrument ter intensivering van de bewustwording van het publiek ten aanzien van 
milieuvraagstukken en ter bevordering van een betere tenuitvoerlegging van de 
milieuwetgeving".

Voor de Europese Unie betekent dit Protocol een uitbreiding van het recht van de burger om te 
worden geïnformeerd over de activiteiten van bedrijven in de naaste omgeving. Volgens het 
Verdrag van Aarhus en de bijbehorende uitvoeringsbepalingen heeft de burger reeds het recht tot 
toegang tot regeringsinformatie over milieuvraagstukken. Dit recht impliceert ook een 
intensivering van de bewustwording van het publiek en de bevordering van betere wetgeving. 
Door de tenuitvoerlegging van het Protocol zal er meer accurate en actuelere informatie ter 
beschikking komen van het publiek. Deze ontwikkeling verdient dan ook de steun van het 
Parlement.

Bij de beschikbaarstelling van milieu-informatie aan het publiek zou de EU vooraan moeten 
lopen in de wereld. Dankzij diverse richtlijnen en verordeningen wordt er al een enorme 

  
1 COM(2004)0634.
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hoeveelheid gegevens verzameld om de lokale, regionale, nationale en Europese autoriteiten een 
beeld te geven van de impact van hun beleid. Deze informatie moet ook toegankelijk worden 
gemaakt voor het publiek. In haar mededeling over het Zesde Milieuactieprogramma1 schreef de 
Commissie immers dat "individuele burgers (...) elke dag beslissingen (nemen) die rechtstreeks 
of onrechtstreeks van invloed zijn op het milieu [en dat] gemakkelijk toegankelijke informatie 
van goede kwaliteit over het milieu en over praktische zaken zullen bijdragen tot de 
meningsvorming en tot de juiste beslissingen". Het Parlement en de Raad onderschrijven deze 
visie in Besluit 1600/2002/EG2, waarin zij steun toezeggen voor "de verstrekking van 
toegankelijke informatie aan burgers over de toestand en de trends op milieugebied ten opzichte 
van de trends op sociaal en economisch gebied en in de volksgezondheid".

Om deze voornemens in daden om te zetten zou de EU in de toekomstige onderhandelingen in 
de VN-ECE over wijziging van het Protocol moeten streven naar een uitbreiding van de lijst met 
installaties die verplicht moeten rapporteren en waar mogelijk en werkbaar naar een verlaging 
van de drempelwaarden.

Alleen de beschikbaarstelling van accurate en duidelijke informatie over de invloed van 
industrieën en diensten op het milieu in de Europese Unie kan leiden tot een betere integratie van 
milieubescherming op alle communautaire beleidsterreinen en bij alle communautaire 
activiteiten overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag3 ten einde de druk op het milieu uit diverse 
bronnen te verminderen. Om dit te bereiken is het Protocol een stap in de goede richting en dus 
verdient de ratificatie ervan door de Europese Gemeenschap de steun van het Parlement.

  
1 COM(2001)0031.
2 PB L 242 van 10.9.2002, blz. 1-15.
3 PB C 325 van 24.12.2002, blz. 42.
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