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Afvalstoffen 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 8 bis (nieuw) 

 

Bestaande tekst Amendement 

(8) Het volgende artikel 8 bis wordt 

ingevoegd: 

Schrappen 

"Artikel 8 bis.  

Algemene vereisten voor 

uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid 

 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 

overeenkomstig artikel 8, lid 1, 

vastgestelde regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid: 

 

– duidelijk de taken en 

verantwoordelijkheden omschrijven van 

de producenten van producten die 

goederen in de Unie in de handel 

brengen, de organisaties die namens hen 

uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid 

toepassen, de private of publieke 

afvalverwerkers, de plaatselijke instanties 

en, waar van toepassing, de erkende 

exploitanten van installaties voor 

voorbereiding voor hergebruik; 

 

– meetbare doelstellingen voor 

afvalbeheer vaststellen in 

overeenstemming met de afvalhiërarchie, 

met als doel ten minste de kwantitatieve 

doelstellingen te bereiken die relevant 

zijn voor de regeling zoals vastgelegd in 
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deze richtlijn en de Richtlijnen 94/6/EG, 

000/53/EG, 006/66/EG en 01/19/EU; 

– een verslagleggingssysteem opzetten om 

gegevens te verzamelen over de producten 

die de producenten in de Unie in de 

handel brengen en waarop uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid van 

toepassing is. Zodra deze producten afval 

worden, zorgt het verslagleggingssysteem 

ervoor dat gegevens worden verzameld 

over de inzameling en verwerking van dat 

afval, waar van toepassing met 

vermelding van de materiaalstromen; 

 

– zorgen voor gelijke behandeling en non-

discriminatie tussen producenten van 

producten en ten opzichte van kleine en 

middelgrote ondernemingen. 

 

2. De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen om ervoor te zorgen dat de 

afvalstoffenhouders op wie de 

overeenkomstig artikel 8, lid 1, 

vastgestelde regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid 

betrekking hebben, worden geïnformeerd 

over de beschikbare 

afvalinzamelingssystemen en de preventie 

van zwerfafval. De lidstaten nemen tevens 

maatregelen om prikkels voor de 

afvalhouders te creëren om deel te nemen 

aan de bestaande systemen voor 

gescheiden inzameling, met name 

economische prikkels of regelgeving, 

waar passend. 

 

3. De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen om ervoor te zorgen dat elke 

organisatie die is opgezet om namens een 

producent van producten de uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid uit te 

voeren: 

 

a) een duidelijk omschreven geografisch 

gebied, product en materiaal bestrijkt; 

 

b) over de nodige operationele en 

financiële middelen beschikt om aan haar 

verplichtingen inzake uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid te 
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voldoen; 

c) voorziet in een adequaat mechanisme 

voor zelfbeheer, ondersteund door 

regelmatige onafhankelijke controles voor 

de beoordeling van: 

 

– het financiële beheer van de organisatie, 

waaronder de naleving van de vereisten 

van lid 4, onder a) en b); 

 

– de kwaliteit van de gegevens die zijn 

verzameld en gerapporteerd 

overeenkomstig artikel 1, derde streepje, 

en de vereisten van Verordening (EU) nr. 

1013/2006. d) informatie openbaar 

beschikbaar maakt over: 

 

– de eigenaars en de leden;  

– de financiële bijdragen van de 

producenten; 

 

– de selectieprocedure voor 

afvalbeheerders. 

 

4. De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen om ervoor te zorgen dat de 

financiële bijdragen die de producent 

betaalt om aan zijn verplichtingen inzake 

uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid te 

voldoen: 

 

a) alle kosten van afvalbeheer dekken 

voor de producten die hij in de Unie in de 

handel brengt, met inbegrip van: 

 

– de kosten van de gescheiden inzameling, 

sortering en verwerking die nodig zijn om 

te voldoen aan de doelstellingen voor 

afvalbeheer als bedoeld in lid 1, tweede 

streepje, rekening houdend met de 

inkomsten uit het hergebruik of de 

verkoop van secundaire grondstoffen van 

hun producten; 

 

– de kosten van het verstrekken van 

passende informatie aan 

afvalstoffenhouders overeenkomstig lid 2; 

 

b) worden gedifferentieerd op basis van de 

werkelijke kosten aan het einde van de 

levensduur van afzonderlijke afgedankte 
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producten of groepen van soortgelijke 

producten, met name door rekening te 

houden met herbruikbaarheid en 

recycleerbaarheid; 

c) zijn gebaseerd op de geoptimaliseerde 

kosten van de geleverde diensten in 

gevallen waarin publieke afvalbeheerders 

verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 

van operationele taken uit hoofde van de 

regeling voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid. 

 

5. De lidstaten stellen een passend 

kader vast voor de monitoring en 

handhaving om te waarborgen dat de 

producenten van producten aan hun 

verplichtingen inzake uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid 

voldoen, dat de financiële middelen 

correct worden gebruikt en dat alle 

actoren die betrokken zijn bij de 

uitvoering van de regeling betrouwbare 

gegevens rapporteren. 

 

Indien in een lidstaat meerdere 

organisaties de verplichtingen inzake 

uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid namens 

de producenten uitvoeren, stelt de lidstaat 

een onafhankelijke instantie in die 

toezicht houdt op de uitvoering van de 

verplichtingen inzake uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid. 

 

6. De lidstaten creëren een platform 

voor een regelmatige dialoog tussen de 

belanghebbenden die betrokken zijn bij de 

uitvoering van de uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid, 

waaronder private of publieke 

afvalverwerkers, lokale instanties en, 

waar van toepassing, erkende 

exploitanten van installaties voor 

voorbereiding voor hergebruik. 

 

7. De lidstaten nemen maatregelen 

om ervoor te zorgen dat de regelingen 

voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid die vóór 

[achttien maanden na de 
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inwerkingtreding van deze richtlijn] zijn 

vastgesteld, binnen vierentwintig 

maanden na die datum aan de bepalingen 

van dit artikel voldoen. 

Or. en 

Motivering 

Hoewel wordt erkend dat uitgebreide producentenverantwoordelijkheid een belangrijke rol te 

spelen heeft via verbeterde milieuresultaten, is de invoering van minimale operationele 

voorwaarden te normatief. Afvalwetgeving moet focussen op het stimuleren van een groter 

aantal regelingen van betere kwaliteit, maar moet ook meer flexibiliteit laten wat het ontwerp 

hiervan betreft. Nu het beginsel "de producent betaalt" bevestigd is en doelstellingen werden 

vastgesteld, is het niet nodig dergelijke starre benadering te hanteren bij de vaststelling van 

de vereisten voor EPR-regelingen van de lidstaten. 

 

 


