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1.7.2015 A8-0215/2 

Amendement  2 

Peter Liese 

namens de PPE-Fractie 

Verslag A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Hulpbronnenefficiëntie: op weg naar een circulaire economie 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Ontwerpresolutie 

Visum 21 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  – gezien de petitie "Stop Food Waste in 

Europe!"; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/3 

Amendement  3 

Peter Liese 

namens de PPE-Fractie 

Verslag A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Hulpbronnenefficiëntie: op weg naar een circulaire economie 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging N 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

N. overwegende dat het Parlement de 

Commissie herhaaldelijk heeft verzocht 

indicatoren en wettelijk bindende 

streefcijfers voor hulpbronnenefficiëntie 

vast te stellen; 

N. overwegende dat het Parlement de 

Commissie herhaaldelijk heeft verzocht 

indicatoren en streefcijfers voor 

hulpbronnenefficiëntie vast te stellen; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/4 

Amendement  4 

Peter Liese 

namens de PPE-Fractie 

Verslag A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Hulpbronnenefficiëntie: op weg naar een circulaire economie 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. dringt er bij de Commissie op aan voor 

het einde van 2015 een bindend streefcijfer 

voor te stellen om de 

hulpbronnenefficiëntie op EU-niveau tegen 

2030 met 30 % te verhogen ten opzichte 

van het niveau in 2014, alsook 

afzonderlijke streefcijfers voor elke 

lidstaat; benadrukt dat streefcijfers voor 

hulpbronnenefficiëntie pas kunnen worden 

ingevoerd wanneer er indicatoren aan ten 

grondslag liggen; 

19. dringt er bij de Commissie op aan voor 

het einde van 2015 een streefcijfer voor te 

stellen om de hulpbronnenefficiëntie op 

EU-niveau tegen 2030 met 30 % te 

verhogen ten opzichte van het niveau in 

2014, alsook afzonderlijke streefcijfers 

voor elke lidstaat; benadrukt dat 

streefcijfers voor hulpbronnenefficiëntie 

pas kunnen worden ingevoerd wanneer er 

indicatoren aan ten grondslag liggen; 

Or. en 



 

AM\1067397NL.doc  PE559.019v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

1.7.2015 A8-0215/5 

Amendement  5 

Peter Liese 

namens de PPE-Fractie 

Verslag A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Hulpbronnenefficiëntie: op weg naar een circulaire economie 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 35 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

35. dringt er bij de Commissie op aan het 

aangekondigde voorstel inzake de 

herziening van de afvalwetgeving, met 

inachtneming van de afvalhiërarchie, voor 

het einde van 2015 in te dienen en hierin de 

volgende punten op te nemen:  

– eenduidige en duidelijke definities; 

– ontwikkeling van maatregelen ter 

voorkoming van afval; 

– vaststelling van bindende streefcijfers 

voor afvalvermindering met betrekking tot 

stedelijk, industrieel en bedrijfsafval die 

tegen 2025 moeten zijn gehaald; 

– vaststelling van duidelijke 

minimumnormen voor een meer 

uitgebreide verantwoordelijkheid voor 

producenten om de transparantie en de 

kosteneffectiviteit van regelingen voor 

uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid te 

waarborgen; 

– toepassing van het beginsel "de vervuiler 

betaalt" voor restafval in combinatie met 

verplichte systemen voor gescheiden 

inzameling van papier, metaal, plastic en 

glas, ter bevordering van een hoge 

kwaliteit van recyclagemateriaal; invoering 

van verplichte gescheiden inzameling van 

biologisch afval tegen 2020; 

– verhoging van het streefcijfer voor 

recyclage en voorbereiding voor 

35. dringt er bij de Commissie op aan het 

aangekondigde voorstel inzake de 

herziening van de afvalwetgeving, met 

inachtneming van de afvalhiërarchie, voor 

het einde van 2015 in te dienen en hierin de 

volgende punten op te nemen:  

– eenduidige en duidelijke definities; 

– ontwikkeling van maatregelen ter 

voorkoming van afval; 

– vaststelling van bindende streefcijfers 

voor afvalvermindering met betrekking tot 

stedelijk, industrieel en bedrijfsafval die 

tegen 2025 moeten zijn gehaald; 

– vaststelling van duidelijke 

minimumnormen voor een meer 

uitgebreide verantwoordelijkheid voor 

producenten om de transparantie en de 

kosteneffectiviteit van regelingen voor 

uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid te 

waarborgen; 

– toepassing van het beginsel "de vervuiler 

betaalt" voor restafval in combinatie met 

verplichte systemen voor gescheiden 

inzameling van papier, metaal, plastic en 

glas, ter bevordering van een hoge 

kwaliteit van recyclagemateriaal; invoering 

van verplichte gescheiden inzameling van 

biologisch afval tegen 2020; 

– verhoging van het streefcijfer voor 

recyclage en voorbereiding voor 
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hergebruik tot ten minste 70 % van het vast 

stedelijk afval, gebaseerd op een gedegen 

rapportagemethode die voorkomt dat 

verwijderd afval (gestort of verbrand) als 

gerecycleerd afval wordt opgegeven, 

waarbij voor alle lidstaten gebruik wordt 

gemaakt van dezelfde geharmoniseerde 

methode met extern geverifieerde 

statistieken; rapportageplicht voor 

recyclingbedrijven over de hoeveelheid 

afval die de scheidingsinstallatie ingaat 

("input") en de hoeveelheid gerecycleerde 

materialen die de recyclinginstallatie 

verlaat ("output"); 

– strikte beperking van verbranding tegen 

2020, met of zonder terugwinning van 

energie, van niet-recycleerbare en 

biologisch niet-afbreekbare afvalstoffen; 

– een bindende, geleidelijke afname van 

het storten van afval in drie fasen (2020, 

2025, en 2030), uitgevoerd conform de 

voorschriften voor recycling, hetgeen tot 

een volledig verbod op het storten van 

afval moet leiden, met uitzondering van 

bepaalde gevaarlijke afvalstoffen waarvoor 

storten de beste oplossing voor het milieu 

vormt; 

– invoering van boetes voor het storten en 

verbranden van afval; 

hergebruik tot ten minste 70 % van het vast 

stedelijk afval, gebaseerd op een gedegen 

rapportagemethode die voorkomt dat 

verwijderd afval (gestort of verbrand) als 

gerecycleerd afval wordt opgegeven, 

waarbij voor alle lidstaten gebruik wordt 

gemaakt van dezelfde geharmoniseerde 

methode met extern geverifieerde 

statistieken; rapportageplicht voor 

recyclingbedrijven over de hoeveelheid 

afval die de scheidingsinstallatie ingaat 

("input") en de hoeveelheid gerecycleerde 

materialen die de recyclinginstallatie 

verlaat ("output"); 

– strikte beperking van verbranding tegen 

2020, met of zonder terugwinning van 

energie, van niet-recycleerbare en 

biologisch niet-afbreekbare afvalstoffen; 

– een bindende, geleidelijke afname van 

het storten van afval in drie fasen (2020, 

2025, en 2030), uitgevoerd conform de 

voorschriften voor recycling, hetgeen tot 

een volledig verbod op het storten van 

afval moet leiden, met uitzondering van 

bepaalde gevaarlijke afvalstoffen waarvoor 

storten de beste oplossing voor het milieu 

vormt; 

– aanmoediging van de lidstaten tot 

invoering van heffingen voor het storten 

en verbranden van afval; 

Or. en 



 

AM\1067397NL.doc  PE559.019v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

1.7.2015 A8-0215/6 

Amendement  6 

Peter Liese 

namens de PPE-Fractie 

Verslag A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Hulpbronnenefficiëntie: op weg naar een circulaire economie 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 47 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

47. verzoekt de Commissie uiterlijk eind 

2015 doelstellingen, maatregelen en 

instrumenten voor te stellen om 

voedselafval op doeltreffende wijze aan te 

pakken, met inbegrip van het vaststellen 

van een bindende doelstelling om 

voedselafval uiterlijk in 2025 met minstens 

30 % te verminderen bij de productie, bij 

de verkoop en distributie, in grootkeukens 

en het horecabedrijf en in huishoudens; 

verzoekt de Commissie om bij de 

uitvoering van een effectbeoordeling 

inzake nieuwe relevante 

wetgevingsvoorstellen hun mogelijke 

impact op voedselafval te evalueren; 

47. verzoekt de Commissie uiterlijk eind 

2015 doelstellingen, maatregelen en 

instrumenten voor te stellen om 

voedselafval op doeltreffende wijze aan te 

pakken, met inbegrip van het vaststellen 

van een bindende doelstelling om 

voedselafval uiterlijk in 2025 met minstens 

30 % te verminderen bij de productie, bij 

de verkoop en distributie, in grootkeukens 

en het horecabedrijf en in huishoudens; 

verzoekt de Commissie de sluiting in de 

lidstaten te bevorderen van conventies om 

voor te stellen dat de detailhandel voor 

voedingsmiddelen onverkochte producten 

verdeelt aan liefdadigheidsorganisaties; 

verzoekt de Commissie om bij de 

uitvoering van een effectbeoordeling 

inzake nieuwe relevante 

wetgevingsvoorstellen hun mogelijke 

impact op voedselafval te evalueren; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/7 

Amendement  7 

Peter Liese 

namens de PPE-Fractie 

Verslag A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Hulpbronnenefficiëntie: op weg naar een circulaire economie 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 52 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

52. dringt er bij de Commissie op aan de 

toepassing van BBT-beginselen en 

-normen (beste beschikbare technieken) op 

alle materialen en gedeelten van gebouwen 

voor te stellen en een gebouwenpaspoort te 

ontwikkelen op basis van de gehele 

levenscyclus van een gebouw; is van 

oordeel dat het gebouwenpaspoort de 

transparantie moet vergroten en 

informatie moet bevatten om het 

onderhoudswerk, reparaties, renovatie en 

recyclage te vergemakkelijken; 

52. vraagt de Commissie na te gaan of de 

toepassing van BBT-beginselen en 

-normen (beste beschikbare technieken) 

kan worden uitgebreid naar alle 

materialen en gedeelten van gebouwen en 

een gebouwenpaspoort te ontwikkelen op 

basis van de gehele levenscyclus van een 

gebouw; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/8 

Amendement  8 

Peter Liese 

namens de PPE-Fractie 

Verslag A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Hulpbronnenefficiëntie: op weg naar een circulaire economie 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 53 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

53. is van mening dat er, aangezien 90 % 

van de gebouwde omgeving voor 2050 

reeds bestaat, speciale vereisten en 

stimulansen voor de renovatiesector 

moeten worden vastgesteld, teneinde tegen 

2050 voornamelijk te beschikken over 

energiepositieve gebouwen; verzoekt de 

Commissie derhalve een 

langetermijnstrategie voor de renovatie 

van bestaande gebouwen te ontwikkelen 

en de rol van de nationale 

renovatiestrategieën die zijn ingevoerd 

met Richtlijn 2012/27/EU betreffende 

energie-efficiëntie op te waarderen; 

53. is van mening dat er, aangezien 90 % 

van de gebouwde omgeving voor 2050 

reeds bestaat, speciale vereisten en 

stimulansen voor de renovatiesector 

moeten worden vastgesteld, teneinde tegen 

2050 de energievoetafdruk van gebouwen 

te verbeteren; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/9 

Amendement  9 

Peter Liese 

namens de PPE-Fractie 

Verslag A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Hulpbronnenefficiëntie: op weg naar een circulaire economie 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 60 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

60. dringt er bij de Commissie op aan 

verplichte groene openbare-

aanbestedingsprocedures voor te stellen; is 

van mening dat hergebruikte, 

gerepareerde, gereviseerde, gerenoveerde 

en andere duurzame en 

hulpbronnenefficiënte producten en 

oplossingen de voorkeur verdienen in alle 

openbare aanbestedingen en dat, wanneer 

dit niet het geval is, het "pas toe of leg uit"-

beginsel moet gelden; 

60. dringt er bij de Commissie op aan 

openbare-aanbestedingsprocedures voor te 

stellen waarin hergebruikte, gerepareerde, 

gereviseerde, gerenoveerde en andere 

duurzame en hulpbronnenefficiënte 

producten en oplossingen de voorkeur 

verdienen en, wanneer dit niet het geval is, 

het "pas toe of leg uit"-beginsel moet 

gelden; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/10 

Amendement  10 

Peter Liese 

namens de PPE-Fractie 

Verslag A8-0215/2015 

Sirpa Pietikäinen 

Hulpbronnenefficiëntie: op weg naar een circulaire economie 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 65 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

65. dringt er bij de Commissie op aan de 

mededeling over duurzaam voedsel, die 

sinds 2013 diverse malen is uitgesteld, in 

de eerste helft van 2016 te presenteren; 

benadrukt dat, aangezien de productie en 

consumptie van voedsel een aanzienlijk 

aandeel in het hulpbronnenverbruik 

hebben, de mededeling een holistische kijk 

moet geven op inefficiënt 

hulpbronnengebruik in de voedselketen en 

moet aanzetten tot het ontwikkelen van een 

duurzaam voedselbeleid; verzoekt de 

Commissie het verhogen van het gebruik 

van milieuvriendelijke verpakkingen van 

levensmiddelen te beoordelen, met 

inbegrip van een beoordeling van de 

mogelijkheid om de verpakking van 

levensmiddelen geleidelijk te vervangen 

door materialen die biologisch afbreekbaar 

en composteerbaar zijn volgens de 

Europese normen; 

65. dringt er bij de Commissie op aan de 

mededeling over duurzaam voedsel, die 

sinds 2013 diverse malen is uitgesteld, in 

de eerste helft van 2016 te presenteren; 

benadrukt dat, aangezien de productie en 

consumptie van voedsel een aanzienlijk 

aandeel in het hulpbronnenverbruik 

hebben, de mededeling een holistische kijk 

moet geven op inefficiënt 

hulpbronnengebruik in de voedselketen en 

moet aanzetten tot het ontwikkelen van een 

duurzaam voedselbeleid; verzoekt de 

Commissie het verhogen van het gebruik 

van milieuvriendelijke verpakkingen van 

levensmiddelen te beoordelen, met 

inbegrip van een beoordeling van de 

mogelijkheid om materialen te gebruiken 

die biologisch afbreekbaar en 

composteerbaar zijn, indien nodig volgens 

de Europese normen en een op de 

levenscyclus gebaseerde aanpak; 

Or. en 


