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PR_COD_1am

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 verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging 
van verontreinigende stoffen en tot wijziging van de Richtlijnen 91/689/EEG en 
96/61/EG van de Raad
(COM(2004)0634 – C6-0130/2004 – 2004/0231(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2004)0634)1,

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 175, lid 1 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0130/2004),

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

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

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

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit 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 de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
OVERWEGING 4

(4) Een geïntegreerd en coherent PRTR 
geeft het bedrijfsleven, wetenschappers, 
verzekeringsmaatschappijen, plaatselijke 
autoriteiten, niet-gouvernementele 
organisaties en andere besluitvormers een 
solide databank waarop vergelijkingen en 
toekomstige besluiten met betrekking tot 

(4) Een geïntegreerd en coherent PRTR 
geeft het publiek, het bedrijfsleven, 
wetenschappers, 
verzekeringsmaatschappijen, plaatselijke 
autoriteiten, niet-gouvernementele 
organisaties en andere besluitvormers een 
solide databank waarop vergelijkingen en 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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milieuaangelegenheden kunnen worden 
gebaseerd.

toekomstige besluiten met betrekking tot 
milieuaangelegenheden kunnen worden 
gebaseerd.

Motivering

Een van de hoofdredenen voor invoering van een PRTR is het verschaffen van toegang voor 
het publiek tot actuele en betrouwbare informatie over bedrijven in hun omgeving.

Amendement 2
ARTIKEL 2, PUNT 18

18. “terugwinning”: de in bijlage II.B van 
Richtlijn 75/442/EEG bedoelde 
handelingen.

18. “nuttige toepassing”: de in bijlage II.B 
van Richtlijn 75/442/EEG bedoelde 
handelingen.

Motivering

Technisch amendement dat wellicht alleen op de NL-versie van toepassing is. Dit 
amendement impliceert dat deze term overal in de tekst wordt gewijzigd.

Amendement 3
ARTIKEL 5, LID 1 BIS (nieuw)

1 bis. De uitstoot van verontreinigende 
stoffen die onder meerdere categorieën 
van Bijlage II vallen, moet voor elk van 
deze categorieën worden gerapporteerd.

Motivering

Sommige stoffen vallen onder meerdere categorieën van Bijlage II. Een bedrijf zou de uitstoot 
over deze categorieën kunnen verdelen zodat de drempelwaarde in geen van de categorieën 
wordt overschreden. Om dit te voorkomen moet rapportage voor alle relevante categorieën 
verplicht worden gesteld.

Amendement 4
ARTIKEL 8, LID 1

1. De lidstaten stellen overeenkomstig 
de in artikel 19, lid 2, bedoelde procedure 
het tijdschema, de vorm en de nadere 
specificaties vast voor de vergaring en 
overdracht van de in de lidstaten bestaande 

1. De Commissie stelt overeenkomstig 
de in artikel 19, lid 2, bedoelde procedure, 
voor zover mogelijk met gebruikmaking 
van internationaal aanvaarde 
methodologieën, het tijdschema, de vorm 
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informatie over de uitstoot van diffuse 
bronnen.

en de nadere specificaties vast voor de 
vergaring en overdracht van de in de 
lidstaten bestaande informatie over de 
uitstoot van diffuse bronnen.

Motivering

Er bestaan reeds berekeningsmethoden voor de vergaring van gegevens over de uitstoot van 
diffuse bronnen. Om dubbel werk en de verzameling van onvergelijkbare gegevens te 
voorkomen is het verstandig om gebruik te maken van internationaal of Europees aanvaarde
methodologieën. Zo zou het INSPIRE-project kunnen worden gebruikt als methode voor het 
bijeenbrengen van ruimtelijke informatie.

Amendement 5
ARTIKEL 9, LID 2

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.

Motivering

De formulering van artikel 9, lid 2, is niet in lijn met de tekst van het protocol volgens welk de 
gegevens volledig, consistent en geloofwaardig moeten zijn. De actualiteit van de gegevens 
wordt reeds gegarandeerd door artikel 7 en de onzekerheidsmarge, de vergelijkbaarheid en 
de transparantie zijn geregeld in artikel 5.

Amendement 6
ARTIKEL 9, LID 4, ALINEA 1 BIS (nieuw)

Deze richtsnoeren zijn voor zover 
mogelijk in overeenstemming met 
internationaal aanvaarde methodologieën 
en consistent met de overige 
communautaire wetgeving.

Motivering

Met het oog op een betere vergelijkbaarheid van de gegevens verdient het aanbeveling om 
richtsnoeren voor rapportage en monitoring op te stellen die aansluiten bij internationaal of 
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Europees aanvaarde methodologieën. Deze richtsnoeren moeten consistent zijn met andere 
richtsnoeren voor rapportage en monitoring, zoals die welke zijn vastgesteld in het kader van 
de richtlijn inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (96/61/EG) en 
de richtlijn tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het 
waterbeleid (2000/60/EG).

Amendement 7
ARTIKEL 10, LID 1

1. De Commissie, bijgestaan door het 
Europees Milieuagentschap, maakt het 
Europees PRTR toegankelijk voor het 
publiek door verspreiding via het internet 
in overeenstemming met het tijdschema 
van artikel 7, lid 3.

1. De Commissie, bijgestaan door het 
Europees Milieuagentschap, maakt het 
Europees PRTR toegankelijk voor het 
publiek door kosteloze verspreiding via het 
internet in overeenstemming met het 
tijdschema van artikel 7, lid 3.

Motivering

Volgens het VN-ECE-Protocol waarop deze verordening is gebaseerd, moet de toegang tot de 
informatie gratis zijn. De Commissie heeft weliswaar niet aangegeven dat zij de gebruikers 
van het PRTR wil laten betalen voor de informatie, maar dit evenmin uitgesloten voor de 
toekomst. Derhalve moet het beginsel van kosteloze toegang tot de informatie in de 
verordening worden vastgelegd. 
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TOELICHTING

Het voorstel van de Europese Commissie ter invoering van een Europees register inzake de 
uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen (PRTR) bestaat uit twee onderdelen: 
een voorstel voor een besluit van de Raad tot toetreding tot het VN-ECE-Protocol van 21 mei 
20031 en een voorstel tot verwerking van de relevante delen van het protocol in de Europese 
wetgeving. Dit verslag gaat over het tweede voorstel.

Doel
Met het VN-ECE-Protocol en het PRTR wordt beoogd een beter inzicht te verwerven in de 
hoeveelheid uitstoot van verontreinigende stoffen door installaties en deze informatie 
gemakkelijk toegankelijk te maken voor het publiek door rapportage van de uitstoot verplicht 
te stellen. De Commissie noemt het PRTR in haar voorstel "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".

Inhoud
Het voorstel beoogt een uitbreiding van het reeds bestaande Europees emissieregister van 
verontreinigende stoffen (EPER)2. In vergelijking met het EPER moeten er volgens het PRTR 
meer stoffen worden gerapporteerd door meer bedrijven en voor meer soorten emissies. Niet 
alleen emissies in de lucht, maar ook emissies in het water, in de bodem en als afval moeten 
worden gemeld voor de in Bijlage II opgesomde verontreinigende stoffen waarvan de 
drempelwaarde wordt overschreden.

Het PRTR zal worden beheerd door de Commissie, terwijl de lidstaten verantwoordelijk zijn 
voor de aanlevering van de gevraagde gegevens. De Commissie wil geen nieuw bureau of 
instituut in het leven roepen, maar het bestaande EPER omzetten in een PRTR.

Opmerkingen
De rapporteur is het grotendeels eens met het voorstel van de Commissie. Het PRTR is ten 
opzichte van de huidige situatie een verbetering voor het publiek. Burgers zullen 
gemakkelijker kunnen nagaan welke stoffen worden uitgestoten door installaties die onder de 
werkingssfeer van het voorstel vallen.

Ten aanzien van de kosten voor het bedrijfsleven als gevolg van de uit het voorstel 
voortvloeiende verplichtingen is de rapporteur van mening dat de verlangde informatie in de 
meeste gevallen reeds voorhanden is. Volgens de bestaande Europese (EPER) en nationale 
regelgeving moeten deze installaties reeds rapporteren welke stoffen zij uitstoten en in welke 
hoeveelheden.

Aangezien de lidstaten met uitzondering van Slowakije en Malta het VN-ECE-Protocol reeds 
hebben ondertekend, zijn zij verplicht een nationaal PRTR in te voeren. Het bij deze 
verordening in te voeren Europees PRTR biedt de lidstaten dan ook de mogelijkheid om te 

  
1 COM(2004)635.
2 Ingevoerd bij Beschikking 2000/479/EG van de Commissie van 17.7.2000 (PB L 192 van 28.7.2000, blz. 36).
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voldoen aan het VN-ECE-Protocol tegen lagere kosten dankzij de efficiency en steun van de 
andere lidstaten en de Commissie.

Verbeteringen
De rapporteur is van oordeel dat het voorstel van de Commissie op een aantal punten kan 
worden verbeterd.

Het belangrijkste amendement heeft betrekking op artikel 5, waarin de rapporteur voorstelt 
om voor verontreinigende stoffen die volgens Bijlage II onder meerdere categorieën vallen 
rapportage in al deze catogorieën verplicht te stellen. Een voorbeeld hiervan is categorie 7 
(NMVOS). Benzeen zou hieronder kunnen vallen maar wordt ook apart vermeld (categorie 
62). Om misverstanden over de toepasselijke categorie te voorkomen, zou hierover in de 
verordening zelf duidelijkheid moeten worden verschaft. De beste oplossing voor dit 
probleem is rapportage voor alle relevante categorieën verplicht te stellen, zodat de bedrijven 
deze keuze niet hoeven te maken.

De andere amendementen zijn grotendeels bedoeld om meer samenhang te brengen in de tekst 
en deze te verduidelijken.

Conclusie
Op grond van het bovenstaande is de rapporteur van mening dat dit voorstel de steun verdient 
van het Parlement aangezien de toegankelijkheid van het publiek tot informatie wordt 
verbeterd, terwijl de kosten in verband met de invoering van een Europees PRTR betrekkelijk 
laag zijn en in ieder geval minder hoog dan wanneer elke lidstaat afzonderlijk een PRTR zou 
moeten invoeren.
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