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8.3.2017 A8-0034/239 

Amendement  239 

Piernicola Pedicini 

namens de EFDD-Fractie 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Josu Juaristi Abaunz 

 

Verslag A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Afvalstoffen 

(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 

Richtlijn 2008/98/EG  

Artikel 9 – lid 1 – streepje 4 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 - zorgen voor een geleidelijke 

afschaffing van schadelijke subsidies, 

zoals subsidies voor 

verbrandingsinstallaties of directe en 

indirecte subsidies voor fossiele 

brandstoffen; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/240 

Amendement  240 

Piernicola Pedicini 

namens de EFDD-Fractie 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Josu Juaristi Abaunz 

 

Verslag A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Afvalstoffen 

(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 

Richtlijn 2008/98/EG  

Artikel 9 – lid 1 – streepje 4 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 - zorgen voor een geleidelijke 

afschaffing van afvalverbranding; 

Or. en 



 

AM\1119567NL.docx  PE598.523v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

8.3.2017 A8-0034/241 

Amendement  241 

Piernicola Pedicini 

namens de EFDD-Fractie 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Josu Juaristi Abaunz 

 

Verslag A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Afvalstoffen 

(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Bijlage -I 

 De volgende bijlage wordt ingevoegd: 

 "Bijlage IV bis 

 Indicatieve lijst van instrumenten om een 

omschakeling naar een circulaire 

economie te bevorderen 

 1. Economische instrumenten: 

 1.1 progressieve stijging van de heffingen 

en/of vergoedingen voor stortplaatsen 

voor alle afvalcategorieën (stedelijk, inert, 

overig); 

 1.2 invoering of verhoging van de 

heffingen en/of tarieven voor 

verbranding; 

 1.3 invoering van systemen op grond van 

het "de vervuiler betaalt"-beginsel; 

 1.4 maatregelen om de kostenefficiëntie 

van bestaande en toekomstige regelingen 

voor producentenverantwoordelijkheid te 

verbeteren; 

 1.5 uitbreiding van het toepassingsgebied 

van de financiële en/of operationele 

producentenverantwoordelijkheid naar 

nieuwe afvalstromen; 

 1.6 economische stimulansen voor lokale 

instanties om preventie te bevorderen en 

afzonderlijke inzamelingsregelingen te 

ontwikkelen en te versterken; 



 

AM\1119567NL.docx  PE598.523v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 1.7 maatregelen om de ontwikkeling van 

de hergebruiksector te ondersteunen; 

 1.8 maatregelen om subsidies af te 

schaffen die niet in overeenstemming zijn 

met de afvalhiërarchie, met inbegrip van 

subsidies voor fossiele brandstoffen; 

 1.9 maatregelen die zorgen voor een 

geleidelijke afschaffing van 

afvalverbranding. 

 2. Andere maatregelen: 

 2.1 duurzame openbare aanbestedingen 

om duurzame productie en consumptie te 

bevorderen; 

 2.2 technische en fiscale maatregelen om 

de ontwikkeling van markten voor 

hergebruikte producten en gerecycleerde 

(inclusief gecomposteerde) materialen te 

ondersteunen en om de kwaliteit van 

gerecycleerde materialen te verbeteren; 

 2.3 de beste beschikbare technieken voor 

afvalbeheer met het oog op de 

verwijdering van zeer zorgwekkende 

stoffen, indien dit technisch en 

economisch haalbaar is; 

 2.4 maatregelen om het bewustzijn van 

goed afvalbeheer en 

zwerfvuilvermindering bij het publiek te 

vergroten, met inbegrip van 

ad-hoccampagnes om afvalvermindering 

bij de bron en een hoog participatieniveau 

in de afzonderlijke inzamelingsregelingen 

te garanderen; 

 2.5 maatregelen om te zorgen voor 

passende coördinatie, onder meer met 

digitale middelen, tussen alle bevoegde 

publieke instanties die betrokken zijn bij 

afvalbeheer, en voor de betrokkenheid 

van andere belangrijke belanghebbenden; 

 2.6 gebruik van de Europese structuur- en 

investeringsfondsen voor de financiering 

van de ontwikkeling van de infrastructuur 

voor afvalbeheer die nodig is om de 

relevante doelen te behalen.". 

Or. en 

 


