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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. Bij  wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt 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 
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2150/2002 betreffende 
afvalstoffenstatistieken, wat de aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden betreft
(COM(2007)0777 – C6-0456/2007 – 2007/0271(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2007)0777),

– gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 285, lid 1, van het EG-Verdrag, op grond 
waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend 
(C6-0456/2007),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid (A6-0000/2008),

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 de Commissie het in artikel 8, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2150/2002 
bedoelde verslag zo spoedig mogelijk voor te leggen;

4. verzoekt de Commissie het in artikel 8, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2150/2002 
bedoelde voorstel zo spoedig mogelijk in te dienen tot eliminatie van doublures in 
de rapportagevoorschriften;

5. verzoekt de Commissie zo spoedig mogelijk verdere voorstellen en verslagen in te 
dienen naar aanleiding van de in artikel 8, lid 3, van Verordening (EG) nr. 
2150/2002 bedoelde verslagen en voorstellen, over de voortgang van de in artikel 
4, lid 3, en artikel 5, lid 1, bedoelde pilotstudies;

6. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de 
Raad en de Commissie.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 2150/2002)
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Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2bis) Artikel 4, lid 3 wordt vervangen 
door het volgende:
"3. De Commissie stelt een programma 
op van door de lidstaten te verrichten 
pilotstudies naar afval afkomstig van de 
in lid 1, onder b), genoemde 
economische activiteiten. De pilotstudies 
zijn gericht op de ontwikkeling van een 
methodologie voor het verkrijgen van 
reguliere gegevens, waarvoor de 
beginselen voor de communautaire 
statistiek, zoals verankerd in artikel 10 
van Verordening (EG) nr. 322/97, 
gelden.
De Commissie draagt maximaal 100% 
van de kosten van de uitvoering van de 
pilotstudies. Op basis van de conclusies 
van deze pilotstudies stelt de Commissie 
de nodige uitvoeringsbepalingen vast.
Deze bepalingen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beogen 
te wijzigen door haar aan te vullen, 
worden vastgesteld volgens de in artikel 7, 
lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.".

Or. en
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TOELICHTING

Achtergrond en doel van het voorstel
Verordening (EG) nr. 2150/2002 betreffende afvalstoffenstatistieken trad op 29 
december 2002 in werking.
Overeenkomstig de gemeenschappelijke verklaring van het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie betreffende Besluit 2006/512/EG vergt de toepassing van de 
nieuwe comitologieprocedure (regelgevende procedure met toetsing) op reeds 
geldende, volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag aangenomen 
besluiten dat deze besluiten volgens de geldende procedures worden aangepast. Doel 
van het huidige Commissievoorstel is derhalve de bepalingen van de verordening 
betreffende afvalstoffenstatistieken waar nodig aan te passen aan de nieuwe 
comitologieprocedure.
Volgens het huidige voorstel moet de Commissie de bevoegdheid worden gegeven om 
geschikte criteria voor de evaluatie van de kwaliteit en de inhoud van de 
kwaliteitsverslagen te omschrijven, de resultaten van pilotstudies toe te passen en de 
inhoud van de bijlagen aan te passen. Daar het maatregelen van algemene strekking 
betreft tot wijziging van niet-essentiële onderdelen van Verordening (EG) nr. 
2150/2002 of ter aanvulling van die verordening met nieuwe niet-essentiële 
onderdelen, moeten zij volgens de in artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG 
vastgestelde regelgevingsprocedure met toetsing worden vastgesteld.

Suggesties van de Rapporteur
In enkele gevallen is de oude regelgevingsprocedure gehandhaafd en in twee gevallen 
stelt de rapporteur voor het voorstel te amenderen om ook de goedkeuring van 
uitvoeringsmaatregelen op basis van de conclusies van de pilotstudies en maatregelen 
ter verkrijging van gegevens in overeenstemming met artikel 3, leden 2 en 3 
(maatregelen bedoeld in artikel 4, lid 3) onder te brengen bij de nieuwe 
comitologieprocedure.

Commentaar op de verschillende achterstanden 
De rapporteur wil ook van deze gelegenheid gebruik maken om erop te wijzen dat bij 
bestudering van de uitvoering en de follow-up van de verordening bepaalde 
achterstanden kunnen worden gesignaleerd. Zo kan bijvoorbeeld worden vermeld dat 
bij het bepalen van het passende formaat waarin de resultaten door de lidstaten 
moeten worden toegezonden, als bedoeld in artikel 6, achterstanden zijn opgelopen 
van ca. 5 maanden - Het  Commissieverslag als bedoeld in artikel 8, lid 1, over de 
kwaliteit en de belasting voor de ondernemingen is nog steeds niet beschikbaar 
(uiterste termijn was 29 december 2007).
- Het Commissieverslag en de bijbehorende voorstellen als bedoeld in artikel 8, lid 2, 

tot eliminatie van doublures in de rapportagevoorschriften werd niet aan het 
Parlement en de Raad toegezonden.

Het Commissieverslag als bedoeld in artikel 8, lid 3, over de voortgang van de in 
artikel 4, lid 3, en artikel 5, lid 1, bedoelde pilotstudies is op 31 mei gepubliceerd (ook 
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5 maanden na de uiterste termijn). Ten aanzien van de inhoud van dit verslag wordt 
het volgende geconcludeerd:

De eerste resultaten van de pilotstudies betreffende statistieken over de in- en uitvoer 
van afval laten zien dat hoewel buitenlandse handelsstatistieken zijn aangemerkt als 
de beste bron, zij geen volledige gegevens verschaffen die gebruikt kunnen worden ter 
aanvulling van de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen. Voor een aantal 
afvalcategorieën waarvoor statistieken moeten worden opgesteld is nog geen concrete 
oplossing gevonden en daarom is nader onderzoek noodzakelijk.
Ten aanzien van statistieken van afval dat afkomstig is uit de landbouw, jacht en 
visserij moet een breed scala van afvalstromen in overweging worden genomen en de 
meest brandende kwestie is in hoeverre bio-organisch afval onder de 
afvalstoffenstatistieken valt. Een ander essentieel aspect is de behandeling van afval 
uit de agrarische sector en in hoeverre dit afval onder de afvalstoffenstatistieken valt.
Daarom moet de Europese Commissie een  verslag opstellen over de follow-up van 
deze pilotstudies, met aanvullende voorstellen.
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