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AMENDEMENTEN 

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen 

in aanmerking te nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Het afvalbeheer in de Unie dient te 

worden verbeterd met het oog op de 

bescherming, het behoud en de verbetering 

van de kwaliteit van het milieu, de 

bescherming van de gezondheid van de 

mens, een behoedzaam en rationeel 

gebruik van natuurlijke hulpbronnen en de 

bevordering van een meer circulaire 

economie. 

(1) Het beheer, de verwerking en het 

gebruik van afval in de Unie dient te 

worden verbeterd met het oog op de 

bescherming, het behoud en de verbetering 

van de kwaliteit van het milieu, de 

bescherming van de gezondheid van de 

mens, een behoedzaam en rationeel 

gebruik van natuurlijke hulpbronnen en de 

bevordering van een echt circulaire 

economie, waardoor niet alleen de 

schadelijke gevolgen voor het milieu 

worden beperkt en wordt bijgedragen tot 

de bescherming van natuurlijke 

hulpbronnen en een beter beheer van 

grondstoffen, maar tegelijkertijd ook de 

economie minder afhankelijk wordt van 

import, de energie-efficiëntie wordt 

verhoogd, de Unie minder 

energieafhankelijk wordt, nieuwe 

economische kansen en nieuwe markten 

worden gecreëerd en de schepping van 

kwalitatief hoogwaardige banen wordt 

bevorderd. Om daadwerkelijk een 

circulaire economie tot stand te brengen 

moeten er aanvullende maatregelen 

worden genomen die gericht zijn op de 

totale levenscyclus van producten, 

waaronder de duurzame winning van 

grondstoffen, ecologisch productontwerp, 

ecologisch efficiënte productie en 

duurzame consumptie, en wel op een 

manier die gericht is op het behoud van 

hulpbronnen en uitgaat van een gesloten 

kringloop. Verbetering van het gebruik 

van hulpbronnen zou ook aanzienlijke 

nettobesparingen met zich meebrengen 
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voor ondernemingen, overheden en 

consumenten in de Unie, evenals een 

vermindering van de totale jaarlijkse 

uitstoot van broeikasgassen. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) De streefdoelen voor de 

voorbereiding op hergebruik en recycling 

van afvalstoffen die zijn vastgelegd in 

Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 

Parlement en de Raad14 moeten worden 

gewijzigd, zodat zij beter beantwoorden 

aan de ambities van de Unie om zich te 

ontwikkelen tot een circulaire economie. 

(2) De streefdoelen voor de 

voorbereiding op hergebruik en recycling 

van afvalstoffen die zijn vastgelegd in 

Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 

Parlement en de Raad14 moeten worden 

gewijzigd, zodat zij beter beantwoorden 

aan de ambities van de Unie om zich te 

ontwikkelen tot een doeltreffende 

circulaire economie, door de nodige 

maatregelen te treffen om ervoor te 

zorgen dat afval als een nuttig middel 

voor deze overgang kan worden gezien. 

__________________ __________________ 

14 Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 19 november 

2008 betreffende afvalstoffen en tot 

intrekking van een aantal richtlijnen (PB L 

312 van 22.11.2008, blz. 3). 

14 Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 19 november 

2008 betreffende afvalstoffen en tot 

intrekking van een aantal richtlijnen (PB L 

312 van 22.11.2008, blz. 3). 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 bis) Op 9 juli 2015 heeft het Parlement 

een resolutie aangenomen over 

hulpbronnenefficiëntie: de overgang naar 

een circulaire economie1bis waarin met 

name wordt benadrukt dat er bindende 

streefcijfers voor afvalvermindering 

moeten worden vastgesteld, maatregelen 

moeten worden ontwikkeld ter 
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voorkoming van afval, en eenduidige en 

duidelijke definities moeten worden 

opgesteld;  

 _______________ 

 1 bis Aangenomen teksten, 

P8_TA(2015)0266. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Veel lidstaten moeten nog de 

nodige infrastructuur voor afvalverwerking 

ontwikkelen. Het is daarom van groot 

belang beleidsdoelstellingen op de lange 

termijn te bepalen om maatregelen en 

investeringen te sturen, met name door te 

voorkomen dat structurele overcapaciteit 

ontstaat voor de verwerking van restafval 

en dat recycleerbare materialen onderaan 

de afvalhiërarchie vast blijven zitten. 

(3) Veel lidstaten moeten nog de 

nodige infrastructuur voor afvalverwerking 

ontwikkelen. Het is daarom van groot 

belang beleidsdoelstellingen op de lange 

termijn te bepalen en financiële, fiscale en 

politieke steun te verkrijgen om 

maatregelen en investeringen te sturen, met 

name door te voorkomen dat structurele 

overcapaciteit ontstaat voor de verwerking 

van restafval, bijvoorbeeld voor het storten 

en verbranden van afval, en door te 

voorkomen dat recycleerbare materialen op 

het laagste niveau van de afvalhiërarchie 

vast blijven zitten. Teneinde deze 

doelstellingen te verwezenlijken is het in 

dit verband ook van wezenlijk belang om 

de Europese structuur- en 

investeringsfondsen in te zetten voor het 

financieren van de ontwikkeling van de 

infrastructuur voor afvalverwerking die 

nodig is voor preventie, hergebruik en 

recycling. Het is verder van essentieel 

belang dat de lidstaten hun bestaande 

programma's voor afvalpreventie in 

overeenstemming brengen met de nieuwe 

bepalingen van deze richtlijn en hun 

investeringen dienovereenkomstig 

aanpassen. 
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Amendement  5 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Definities van stedelijk afval, 

bouw- en sloopafval, het eindproces van 

recycling, en opvulling moeten worden 

opgenomen in Richtlijn 2008/98/EG om de 

reikwijdte van deze begrippen te 

verduidelijken. 

(5) Definities van stedelijk afval, 

bouw- en sloopafval, commercieel en 

industrieel afval, het eindproces van 

recycling, zwerfafval, zwerfvuil op zee en 

opvulling moeten worden opgenomen in 

Richtlijn 2008/98/EG om de reikwijdte van 

deze begrippen te verduidelijken. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 bis) De samenhang tussen Richtlijn 

2008/98/EG betreffende afvalstoffen en 

gerelateerde wetgevingshandelingen van 

de Unie zoals Richtlijn 2009/28/EG van 

het Europees Parlement en de Raad1 bis en 

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het 

Europees Parlement en de Raad1 ter moet 

worden gewaarborgd en er moet met 

name worden gezorgd voor een coherente 

interpretatie en toepassing van de 

definities van "afval", "afvalhiërarchie" 

en "bijproduct" overeenkomstig deze 

wetgevingshandelingen. 

 __________________ 

 1 bis Richtlijn 2009/28/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 23 

april 2009 ter bevordering van het gebruik 

van energie uit hernieuwbare bronnen en 

houdende wijziging en intrekking van 

Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 

2003/30/EG (PB L 140 van 5.6.2009, 

blz. 16). 

 1 ter Verordening (EG) nr. 1907/2006 van 

het Europees Parlement en de Raad van 

18 december 2006 inzake de registratie en 
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beoordeling van en de autorisatie en 

beperkingen ten aanzien van chemische 

stoffen (REACH) en tot oprichting van 

een Europees Agentschap voor chemische 

stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 

1999/45/EG en houdende intrekking van 

Verordening (EEG) nr. 793/93 van de 

Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 

van de Commissie alsmede Richtlijn 

76/769/EEG van de Raad en de 

Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 

93/105/EG en 2000/21/EG van de 

Commissie (PB L 396 van 30.12.2006, 

blz. 1). 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Om ervoor te zorgen dat de 

doelstellingen voor recycling zijn 

gebaseerd op betrouwbare en vergelijkbare 

gegevens en om een doeltreffender toezicht 

op de voortgang met de verwezenlijking 

van deze doelstellingen mogelijk te maken, 

moet de definitie van stedelijk afval in 

Richtlijn 2008/98/EG in overeenstemming 

zijn met de definitie die voor statistische 

doeleinden wordt gebruikt door het 

Europees Bureau voor de statistiek en de 

Organisatie voor Economische 

Samenwerking en Ontwikkeling, op basis 

waarvan de lidstaten sinds enkele jaren 

gegevens rapporteren. De definitie van 

stedelijk afval in deze richtlijn is neutraal 

wat betreft de publieke of private status 

van de exploitant die het afval beheert. 

(6) Om ervoor te zorgen dat de 

doelstellingen voor recycling zijn 

gebaseerd op betrouwbare en vergelijkbare 

gegevens en om een doeltreffender toezicht 

op de voortgang met de verwezenlijking 

van deze doelstellingen mogelijk te maken, 

moet de definitie van stedelijk afval in 

Richtlijn 2008/98/EG in overeenstemming 

worden gebracht met de definitie die voor 

statistische doeleinden wordt gebruikt door 

het Europees Bureau voor de statistiek en 

de Organisatie voor Economische 

Samenwerking en Ontwikkeling, op basis 

waarvan de lidstaten sinds enkele jaren 

gegevens rapporteren. De definitie van 

stedelijk afval in deze richtlijn is neutraal 

wat betreft de publieke of private status 

van de exploitant die het afval beheert. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 7 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) De lidstaten moeten zorgen voor 

passende prikkels voor de toepassing van 

de afvalhiërarchie, met name financiële 

prikkels gericht op de doelstellingen inzake 

de preventie en recycling van afval van 

deze richtlijn, zoals stort- en 

verbrandingsheffingen, gedifferentieerde 

tarieven voor afval, regelingen voor 

uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid, en 

prikkels voor lokale overheden. 

(7) De lidstaten moeten zorgen voor 

passende prikkels voor de toepassing van 

de afvalhiërarchie, met name financiële, 

fiscale en regelgevingsprikkels gericht op 

de doelstellingen inzake de preventie en 

recycling van afval van deze richtlijn, zoals 

stort- en verbrandingsheffingen, 

gedifferentieerde tarieven voor afval, 

regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid, en 

prikkels voor lokale overheden. Om bij te 

dragen tot de verwezenlijking van de 

doelstellingen van deze richtlijn moeten 

de lidstaten gebruik kunnen maken van 

economische instrumenten of andere 

maatregelen als vermeld in bijlage VI bis. 

De lidstaten moeten maatregelen nemen 

die hen helpen een hoge kwaliteit van 

gesorteerd materiaal te bereiken. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 8 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 bis) Bij de overgang naar een 

circulaire economie moeten de 

mogelijkheden van digitale innovatie 

optimaal worden benut. Daartoe moeten 

er elektronische instrumenten worden 

ontwikkeld, zoals een onlineplatform voor 

de handel in afvalstoffen als nieuwe 

grondstoffen, teneinde de handel te 

vergemakkelijken, de administratieve 

lasten voor exploitanten te verlagen en 

zodoende de industriële symbiose te 

bevorderen. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid zijn een 

essentieel onderdeel van efficiënt 

afvalbeheer, maar de doeltreffendheid en 

prestaties daarvan verschillen aanzienlijk 

tussen de lidstaten. Daarom moeten 

minimale operationele vereisten voor 

uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid worden 

vastgesteld. Deze vereisten moeten leiden 

tot lagere kosten en betere prestaties en 

zorgen voor gelijke 

mededingingsvoorwaarden, ook voor 

kleine en middelgrote ondernemingen, en 

belemmeringen voor de goede werking van 

de interne markt voorkomen. Zij moeten er 

ook toe bijdragen dat kosten aan het einde 

van de levensduur van producten worden 

meegenomen in de prijs ervan en 

producenten stimuleren om beter rekening 

te houden met recycleerbaarheid en 

hergebruik bij het ontwerp van hun 

producten. De vereisten moeten van 

toepassing zijn op zowel nieuwe als 

bestaande regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid. Een 

overgangsperiode is echter noodzakelijk 

om de structuren en procedures van de 

bestaande regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid aan te 

passen aan de nieuwe vereisten. 

(9) Regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid zijn een 

essentieel onderdeel van efficiënt 

afvalbeheer, maar de doeltreffendheid en 

prestaties daarvan verschillen aanzienlijk 

tussen de lidstaten. Daarom moeten 

minimale operationele vereisten voor 

regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid worden 

vastgesteld. Deze vereisten moeten leiden 

tot lagere kosten, betere prestaties, 

gemakkelijke repareerbaarheid, betere 

uitvoering en handhaving van 

afvalsortering en gescheiden 

afvalinzameling, het waarborgen van 

recycling van hoge kwaliteit, van 

kostenefficiënte toegang tot secundaire 

grondstoffen en van gelijke 

mededingingsvoorwaarden, ook voor 

kleine en middelgrote ondernemingen, en 

het voorkomen van belemmeringen voor 

de goede werking van de interne markt. Zij 

moeten er ook toe bijdragen dat kosten aan 

het einde van de levensduur van producten 

worden meegenomen in de prijs ervan en 

producenten stimuleren om beter rekening 

te houden met repareerbaarheid, 

recycleerbaarheid, hergebruik en de 

geleidelijke afschaffing van gevaarlijke 

stoffen bij het ontwerp van hun producten. 

De vereisten moeten van toepassing zijn op 

zowel nieuwe als bestaande regelingen 

voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid. Een 

overgangsperiode is echter noodzakelijk 

om de structuren en procedures van de 

bestaande regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid en van 

lidstaten zonder uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid aan te 

passen aan de nieuwe vereisten. 

Gedurende de overgangsperiode moeten 

lidstaten zonder uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid ervoor 

zorgen dat hun afvalbeheersystemen 

resultaat laten zien op een afdwingbare, 
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transparante en verantwoorde wijze die 

volledig in overeenstemming is met de 

minimumvereisten voor regelingen voor 

uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Afvalpreventie is de efficiëntste 

manier om de hulpbronnenefficiëntie te 

verbeteren en het milieueffect van afval te 

verminderen. Daarom is het belangrijk dat 

de lidstaten passende maatregelen nemen 

om afvalproductie te voorkomen en de 

voortgang met de uitvoering van deze 

maatregelen te volgen en te beoordelen. 

Teneinde ervoor te zorgen dat de algehele 

voortgang in de uitvoering van de 

maatregelen voor afvalpreventie uniform 

worden gemeten, moeten 

gemeenschappelijke indicatoren worden 

vastgesteld. 

(10) Afvalpreventie is de efficiëntste 

manier om de hulpbronnenefficiëntie te 

verbeteren, het milieueffect van afval te 

verminderen, duurzame, recycleerbare en 

herbruikbare materialen van hoge 

kwaliteit te bevorderen en de 

afhankelijkheid van de invoer van steeds 

zeldzamer wordende grondstoffen te 

verkleinen. Daarom is het belangrijk dat de 

lidstaten passende maatregelen nemen om 

afvalproductie te voorkomen, met inbegrip 

van maatregelen om de aanwezigheid van 

gevaarlijke bestanddelen te verminderen, 

recycling van kwalitatief hoogwaardige 

materialen te bevorderen, geplande 

veroudering te bestrijden, empowerment 

van consumenten te bevorderen door 

middel van betere productinformatie, te 

stimuleren tot doorlopende 

voorlichtingscampagnes en regelmatige 

onderwijscampagnes over afvalpreventie, 

en de bereikte voortgang bij de uitvoering 

van deze maatregelen en de 

verwezenlijking van doelstellingen voor 

afvalvermindering te volgen en te 

beoordelen, met als doel het los te 

koppelen van economische groei. 

Teneinde ervoor te zorgen dat de algehele 

voortgang in de uitvoering van de 

maatregelen voor afvalpreventie uniform 

wordt gemeten, moeten 

gemeenschappelijke indicatoren en 

berekeningsmethoden worden vastgesteld. 
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Amendement  12 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) De lidstaten moeten maatregelen 

nemen om de preventie van 

levensmiddelenafval te bevorderen zoals is 

bepaald in de Agenda 2030 voor duurzame 

ontwikkeling die de Algemene 

Vergadering van de Verenigde Naties op 

25 oktober 2015 heeft goedgekeurd, en met 

name de doelstelling om tegen 2030 de 

hoeveelheid levensmiddelenafval te 

halveren. Deze maatregelen moeten 

gericht zijn op de preventie van 

levensmiddelenafval in de primaire 

productie, de verwerkende industrie, de 

detailhandel en de overige distributie van 

levensmiddelen, in restaurants, in de 

catering en in huishoudens. Gezien de 

voordelen van de preventie van 

levensmiddelenafval voor het milieu en de 

economie moeten de lidstaten specifieke 

preventieve maatregelen nemen om 

levensmiddelenafval tegen te gaan en de 

voortgang met de reductie van 

levensmiddelenafval meten. Om de 

uitwisseling van goede praktijken in de EU 

te vergemakkelijken, zowel tussen lidstaten 

als tussen exploitanten van 

levensmiddelenbedrijven, moeten uniforme 

methoden voor die metingen worden 

vastgesteld. Er moet elke twee jaar verslag 

worden uitgebracht over de niveaus van 

levensmiddelenafval. 

(12) De lidstaten moeten maatregelen 

nemen om de preventie van 

levensmiddelenafval te bevorderen zoals is 

bepaald in de Agenda 2030 voor duurzame 

ontwikkeling die de Algemene 

Vergadering van de Verenigde Naties op 

25 september 2015 heeft goedgekeurd, en 

met name de doelstelling om tegen 2030 de 

hoeveelheid levensmiddelenafval met ten 

minste 50 % te verminderen. Deze 

maatregelen moeten gericht zijn op de 

preventie van levensmiddelenafval op het 

niveau van de detailhandel en de 

consument, en op het terugdringen van 

voedselverliezen op enig punt in de 

productie- en toeleveringsketen, met 

inbegrip van opzettelijk niet-geoogste 

landbouwproducten en verliezen na de 

oogst, en bij de overige distributie van 

levensmiddelen, in openbare en 

particuliere gelegenheden waar 

maaltijden worden verkocht of verstrekt, 

in restaurants, in de catering en in 

huishoudens. Gezien de voordelen van de 

preventie van levensmiddelenafval voor 

het milieu en de economie, moeten de 

lidstaten in het kader van hun nationale 

afvalpreventieprogramma's specifieke 

preventieve maatregelen nemen om 

levensmiddelenafval tegen te gaan, 

teneinde het streefdoel om een 

vermindering van levensmiddelenafval 

van ten minste 30 % tegen 2025 en 50 % 

tegen 2030 te bereiken, en de voortgang 

met de reductie van levensmiddelenafval 

meten. Om de uitwisseling van goede 

praktijken in de Unie te vergemakkelijken, 

zowel tussen lidstaten als tussen 

exploitanten van levensmiddelenbedrijven, 

moeten uniforme methoden voor die 

metingen worden vastgesteld. Er moet elke 

twee jaar verslag worden uitgebracht over 
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de niveaus van levensmiddelenafval. 

Teneinde voedselverspilling te voorkomen 

moeten de lidstaten een kader opzetten om 

de levensmiddelensector in staat te stellen 

onverkochte producten te doneren en te 

verdelen, zonder dat dit negatieve 

gevolgen heeft voor de volksgezondheid of 

de voedselveiligheid. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 13 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 bis) De Commissie moet 

nagaan of er doelstellingen voor de 

recycling van ongevaarlijk commercieel 

en industrieel afval kunnen worden 

vastgesteld, in combinatie met 

recyclingverplichtingen die vergelijkbaar 

zijn met de verplichtingen die gelden voor 

stedelijk afval. Om de uitgangssituatie 

voor het vaststellen van deze 

doelstellingen nauwkeurig in kaart te 

brengen dient de Commissie, op basis van 

algemene rapportages van de lidstaten, 

gegevens over dergelijk afval te 

verzamelen. Binnen twee jaar na de 

verzameling van deze gegevens moet de 

Commissie aan de hand van een 

effectbeoordeling bepalen of er tegen 

2025, in ieder geval wat papier, glas, 

metaal, plastic en bioafval betreft, 

afzonderlijke doelstellingen kunnen 

worden vastgesteld voor de recycling van 

ongevaarlijk commercieel en industrieel 

afval. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 13 ter (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 ter) Op het niveau van de Unie 

is Richtlijn 2008/56/EG van het Europees 

Parlement en de Raad1 bis het bindende 

rechtsinstrument voor het beoordelen, 

monitoren en vaststellen van 

milieudoelstellingen die gericht zijn op de 

totstandbrenging van een goede 

milieutoestand met betrekking tot 

zwerfvuil op zee. De belangrijkste 

bronnen van zwerfvuil op zee zijn echter 

activiteiten op het land, omdat het beheer 

van vast afval tekortschiet, er sprake is 

van een tekort aan infrastructuur en de 

bevolking zich niet bewust is van het 

probleem. Om die reden moeten de 

lidstaten, overeenkomstig de Agenda 2030 

voor duurzame ontwikkeling die de 

Algemene Vergadering van de Verenigde 

Naties op 25 september 2015 heeft 

goedgekeurd, maatregelen vaststellen ter 

vermindering van de hoeveelheid 

zwerfvuil dat van het vasteland in het 

mariene milieu terecht kan komen, en 

zich met name inzetten voor de 

doelstelling om tegen 2030 de hoeveelheid 

zwerfvuil op zee met 50 % te verminderen. 

Gezien de voordelen die de preventie van 

zwerfvuil op zee met zich meebrengt voor 

het milieu en de economie, moeten de 

lidstaten in hun 

afvalpreventieprogramma's specifieke 

maatregelen nemen om zwerfvuil op zee 

tegen te gaan, teneinde dit zwerfvuil tegen 

2030 met ten minste 50 % te verminderen, 

en moeten ze meten in hoeverre er 

vooruitgang wordt geboekt. Om in de 

gehele Unie de uitwisseling van goede 

praktijken tussen de lidstaten te 

vergemakkelijken, moeten er uniforme 

methoden voor die metingen worden 

vastgesteld. Er moet elke twee jaar verslag 

worden uitgebracht over de niveaus van 

zwerfvuil op zee. 

 __________________ 

 1 bis Richtlijn 2008/56/EG van het 
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Europees Parlement en de Raad van 

17 juni 2008 tot vaststelling van een kader 

voor communautaire maatregelen 

betreffende het beleid ten aanzien van het 

mariene milieu (Kaderrichtlijn mariene 

strategie) (PB L 164 van 25.6.2008, 

blz. 19). 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 13 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 quater) Om bij te dragen tot de 

verwezenlijking van de doelstellingen van 

de circulaire economie moet de 

Commissie de coördinatie en uitwisseling 

van informatie en beste praktijken actief 

bevorderen, zowel tussen de lidstaten, 

organisaties uit het maatschappelijk 

middenveld, lokale en regionale 

autoriteiten en sociale partners als tussen 

de verschillende sectoren van de 

economie, met inbegrip van de 

afvalindustrie en de financiële sector. 

Deze coördinatie en uitwisseling kunnen 

tot stand worden gebracht door 

communicatieplatforms op te richten die 

gericht zijn op de circulaire economie en 

zouden bijdragen tot de vergroting van het 

bewustzijn ten aanzien van nieuwe 

industriële oplossingen, een beter 

overzicht van de beschikbare capaciteiten, 

een verbinding tussen de afvalindustrie en 

de financiële sector en de bevordering van 

de industriële symbiose. De Commissie 

moet het deelplatform actief promoten als 

een zakelijk model van de circulaire 

economie. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 15 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (15 bis) Aan de gescheiden 

inzameling en recycling van afgewerkte 

olie zouden aanzienlijke economische en 

milieuvoordelen verbonden zijn, 

aangezien het de grondstoffenvoorziening 

zou helpen waarborgen, de circulaire 

economie dichterbij zou brengen en de 

afhankelijkheid van de toevoer van olie 

zou helpen verminderen. In sommige 

lidstaten wordt een groot gedeelte van de 

afgewerkte olie reeds ingezameld en 

gerecycled. Desondanks werd in 2015 

slechts ongeveer 13% van alle basisolie 

vervaardigd uit geregenereerde 

afgewerkte olie. Bijgevolg moet de 

Commissie uiterlijk [datum twee jaar na 

de inwerkingtreding van deze richtlijn] 

een effectbeoordeling presenteren over de 

vaststelling van een EU-brede doelstelling 

voor de inzameling en recycling van 

afgewerkte olie. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 15 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (15 ter) Lidstaten moeten waar 

mogelijk het gebruik stimuleren van 

materiaal dat een meerwaarde heeft voor 

de circulaire economie, zoals duurzaam 

materiaal, aangezien dergelijk materiaal 

kan worden geclassificeerd als materiaal 

dat kan worden gerecycled zonder 

kwaliteitsverlies, ongeacht hoe vaak het 

wordt gerecycled. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 16 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Er bestaan grote verschillen tussen 

de prestaties van de lidstaten op het gebied 

van afvalbeheer, met name wat betreft de 

recycling van stedelijk afval. Om rekening 

te houden met deze verschillen moeten die 

lidstaten die volgens de gegevens van 

Eurostat in 2013 minder dan 20 % van hun 

stedelijk afval hebben gerecycleerd, meer 

tijd krijgen om de doelstellingen voor de 

voorbereiding voor hergebruik en recycling 

voor 2025 en 2030 te behalen. Gezien de 

gemiddelde jaarlijkse toename die de 

afgelopen vijftien jaar in de lidstaten is 

waargenomen, zouden die lidstaten hun 

recyclingcapaciteit veel sterker moeten 

opvoeren dan zij in het verleden hebben 

gedaan willen zij die streefcijfers behalen. 

Om een gestage voortgang in de richting 

van de doelstellingen te waarborgen en te 

zorgen dat hiaten in de uitvoering tijdig 

worden aangepakt, zouden de lidstaten die 

extra tijd krijgen aan tussentijdse 

doelstellingen moeten voldoen en een 

uitvoeringsplan moeten vaststellen. 

(16) Er bestaan grote verschillen tussen 

de prestaties van de lidstaten op het gebied 

van afvalbeheer, met name wat betreft de 

recycling van stedelijk afval. Om rekening 

te houden met deze verschillen moeten die 

lidstaten die volgens de gegevens van 

Eurostat in 2013 minder dan 20 % van hun 

stedelijk afval hebben gerecycleerd, meer 

tijd krijgen om de doelstellingen voor de 

voorbereiding voor hergebruik en recycling 

voor 2025 en 2030 te behalen. Gezien de 

gemiddelde jaarlijkse toename die de 

afgelopen vijftien jaar in de lidstaten is 

waargenomen, zouden die lidstaten hun 

recyclingcapaciteit veel sterker moeten 

opvoeren dan zij in het verleden hebben 

gedaan willen zij die streefcijfers behalen. 

Om een gestage voortgang in de richting 

van de doelstellingen te waarborgen en te 

zorgen dat hiaten in de uitvoering tijdig 

worden aangepakt, zouden de lidstaten die 

extra tijd krijgen aan tussentijdse 

doelstellingen moeten voldoen en een 

uitvoeringsplan moeten vaststellen, met de 

steun van de Commissie. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Bij het berekenen of de 

doelstellingen voor de voorbereiding voor 

hergebruik en recycling worden bereikt, 

moeten de lidstaten rekening kunnen 

houden met producten en componenten die 

worden voorbereid voor hergebruik door 

erkende exploitanten van installaties voor 

hergebruik en door statiegeldregelingen en 

de recycling van metalen die plaatsvindt in 

samenhang met verbranding. Om te zorgen 

voor een uniforme berekening van deze 

gegevens zal de Commissie gedetailleerde 

(18) Bij het berekenen of de 

doelstellingen voor de voorbereiding voor 

hergebruik en recycling worden bereikt, 

moeten de lidstaten rekening kunnen 

houden met producten en componenten, of, 

indien van toepassing, met verpakkingen 
die worden voorbereid voor hergebruik 

door erkende exploitanten van installaties 

voor hergebruik en door 

statiegeldregelingen en de recycling van 

metalen die plaatsvindt in samenhang met 

energieherwinning en verbranding. Om te 
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voorschriften vaststellen voor de bepaling 

van erkende exploitanten van installaties 

voor voorbereiding voor hergebruik en 

statiegeldregelingen, voor de 

kwaliteitscriteria voor gerecycleerde 

metalen, alsmede voor het verzamelen, 

verifiëren en rapporteren van gegevens. 

zorgen voor een uniforme berekening van 

deze gegevens zal de Commissie 

gedetailleerde voorschriften vaststellen 

voor de bepaling van erkende exploitanten 

van installaties voor voorbereiding voor 

hergebruik en statiegeldregelingen, voor de 

kwaliteitscriteria voor gerecycleerde 

metalen, alsmede voor het verzamelen, 

verifiëren en rapporteren van gegevens. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Om te zorgen voor een betere, 

snellere en meer uniforme uitvoering van 

deze richtlijn en te anticiperen op zwakke 

punten in de uitvoering, zou een systeem 

voor vroegtijdige waarschuwing moeten 

worden ingevoerd, zodat tekortkomingen 

aan het licht komen en vóór de termijnen 

voor het bereiken van de doelen 

maatregelen kunnen worden genomen. 

(19) Om te zorgen voor een betere, 

snellere en meer uniforme uitvoering van 

deze richtlijn en te anticiperen op zwakke 

punten in de uitvoering, zou een systeem 

voor vroegtijdige waarschuwing moeten 

worden ingevoerd, met de steun van de 

Commissie, zodat tekortkomingen aan het 

licht komen en vóór de termijnen voor het 

bereiken van de doelen maatregelen 

kunnen worden genomen. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 20 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) Naleving van de verplichting tot het 

opzetten van systemen voor de gescheiden 

inzameling van papier, metaal, plastic en 

glas is essentieel om de mate van 

voorbereiding voor hergebruik en recycling 

in de lidstaten te verhogen. Daarnaast moet 

bioafval gescheiden worden ingezameld 

om bij te dragen tot hogere percentages van 

voorbereiding voor hergebruik en van 

recycling en de preventie van 

verontreiniging van droog recycleerbaar 

(20) Naleving van de verplichting tot het 

opzetten van systemen voor de gescheiden 

inzameling van papier, metaal, plastic, 

glas, hout en textiel is essentieel om de 

mate van voorbereiding voor hergebruik en 

recycling in de lidstaten te verhogen. 

Daarnaast moet bioafval gescheiden 

worden ingezameld om bij te dragen tot 

hogere percentages van voorbereiding voor 

hergebruik en van recycling, de preventie 

van verontreiniging van droog 

recycleerbaar materiaal en de preventie 
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materiaal. van het verbranden en storten ervan. 

Voorts kan een doeltreffender gebruik van 

afval een krachtige impuls geven aan de 

toeleveringsketen van de bio-economie. 

Gescheiden inzameling van bioafval dat 

afkomstig is van stedelijk afval en 

landbouwafval, moet daarom verplicht 

worden gesteld. De bio-economie speelt 

een cruciale rol bij het waarborgen van de 

beschikbaarheid van grondstoffen in de 

Unie. De Commissie dient zich te beraden 

over de vaststelling van een doelstelling 

inzake de recycling van bioafval teneinde 

investeringen in de infrastructuur van 

recyclinginstallaties voor bioafval aan te 

trekken en de compostmarkt te 

stimuleren. 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) Een behoorlijk beheer van 

gevaarlijke afvalstoffen is nog steeds een 

probleem in de Unie en er ontbreken 

gegevens over de verwerking. Daarom 

moeten registratie- en 

traceerbaarheidsmechanismen worden 

versterkt door in de lidstaten elektronische 

registers voor gevaarlijke afvalstoffen op te 

zetten. Elektronische gegevensverzameling 

moet waar nodig worden uitgebreid tot 

andere afvalstromen om de registratie voor 

bedrijven en overheden te vereenvoudigen 

en het toezicht op de afvalstromen in de 

Unie te verbeteren. 

(21) Een behoorlijk beheer van 

gevaarlijke afvalstoffen is nog steeds een 

probleem in de Unie en er ontbreken 

gegevens over de verwerking. Daarom 

moeten registratie- en 

traceerbaarheidsmechanismen worden 

versterkt door in de lidstaten elektronische 

registers voor gevaarlijke afvalstoffen op te 

zetten. Elektronische gegevensverzameling 

moet worden uitgebreid tot zoveel mogelijk 

andere afvalstromen om de registratie voor 

bedrijven en overheden te vereenvoudigen 

en het toezicht op de afvalstromen in de 

Unie te verbeteren. Deze gegevens moeten 

worden verzameld in overeenstemming 

met normen en specificaties die 

doelstellingen inzake open gegevens 

bevorderen, en moeten in de vorm van 

open gegevens beschikbaar worden 

gesteld. 
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Amendement  23 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 21 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (21 bis) Ter voorkoming van 

besmetting van stedelijk afval met 

gevaarlijke stoffen die de 

recyclingkwaliteit kunnen aantasten en 

daarmee het gebruik van secundaire 

grondstoffen kunnen belemmeren, 

moeten de lidstaten systemen voor de 

gescheiden inzameling van gevaarlijk 

huishoudelijk afval opzetten. De 

financiële middelen van de Unie die 

worden toegekend met het oog op de 

ondersteuning van de overgang naar een 

circulaire economie, kunnen worden 

gebruikt voor onderzoeksprogramma's 

met betrekking tot de vervanging van 

gevaarlijk materiaal en de verwerking van 

gevaarlijk afval. 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 22 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(22) Deze richtlijn stelt 

langetermijndoelstellingen voor het 

afvalbeheer van de Unie vast en geeft de 

economische actoren en de lidstaten een 

duidelijke richting voor de investeringen 

die nodig zijn om die doelstellingen te 

verwezenlijken. Bij het ontwikkelen van 

hun nationale strategieën voor afvalbeheer 

en het plannen van investeringen in de 

infrastructuur voor afvalbeheer moeten de 

lidstaten terdege gebruikmaken van de 

Europese structuur- en investeringsfondsen 

door de voorbereiding voor hergebruik en 

de recycling te bevorderen in 

overeenstemming met de afvalhiërarchie. 

(22) Deze richtlijn stelt 

langetermijndoelstellingen voor het 

afvalbeheer van de Unie vast en geeft de 

economische actoren en de lidstaten een 

duidelijke richting voor de investeringen 

die nodig zijn om die doelstellingen te 

verwezenlijken. Bij het ontwikkelen van 

hun nationale strategieën voor afvalbeheer 

en het plannen van investeringen in de 

infrastructuur voor afvalbeheer moeten de 

lidstaten terdege gebruikmaken van de 

Europese structuur- en investeringsfondsen 

door in de eerste plaats preventie en 

hergebruik te bevorderen, gevolgd door 

recycling, in overeenstemming met de 

afvalhiërarchie. De fondsen mogen niet 
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worden gebruikt ter ondersteuning van 

het storten en verbranden van afval. 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 23 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) Bepaalde grondstoffen zijn van 

groot belang voor de economie van de 

Unie en de aanvoer ervan gaat gepaard met 

een hoog risico. Om te zorgen voor 

continuïteit in het aanbod van die 

grondstoffen en in overeenstemming met 

het grondstoffeninitiatief en de 

doelstellingen en streefdoelen van het 

Europese Innovatiepartnerschap inzake 

grondstoffen, moeten de lidstaten 

maatregelen nemen om te komen tot een 

optimaal afvalbeheer dat aanzienlijke 

hoeveelheden van die grondstoffen bevat, 

waarbij rekening wordt gehouden met de 

economische en technologische 

haalbaarheid en milieuvoordelen. De 

Commissie heeft een lijst van kritieke 

grondstoffen voor de EU opgesteld. Deze 

lijst wordt regelmatig door de Commissie 

geëvalueerd. 

(23) Bepaalde grondstoffen zijn van 

groot belang voor de economie van de 

Unie en de aanvoer ervan gaat gepaard met 

een hoog risico. Om te zorgen voor 

continuïteit in het aanbod van die 

grondstoffen en in overeenstemming met 

het grondstoffeninitiatief en de 

doelstellingen en streefdoelen van het 

Europese Innovatiepartnerschap inzake 

grondstoffen, moeten de lidstaten 

maatregelen nemen om te komen tot een 

optimaal afvalbeheer dat aanzienlijke 

hoeveelheden van die grondstoffen bevat, 

door te voorkomen dat onbehandeld afval 

wordt gestort of verbrand, rekening 

houdend met de economische en 

technologische haalbaarheid en de milieu- 

en gezondheidsvoordelen. De Commissie 

heeft een lijst van kritieke grondstoffen 

voor de EU opgesteld. Deze lijst wordt 

regelmatig door de Commissie 

geëvalueerd. 

__________________ __________________ 

18 COM(2014) 297. 18 COM(2014)0297. 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 25 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(25) Zwerfafval heeft rechtstreekse 

negatieve gevolgen voor het milieu en het 

welzijn van de burgers en de hoge 

saneringskosten leveren een onnodige 

(25) Zwerfafval heeft rechtstreekse 

negatieve gevolgen voor het milieu en het 

welzijn van de burgers en de hoge 

saneringskosten leveren een onnodige 



 

AD\1106026NL.docx 21/64 PE582.196v02-00 

 NL 

economische lastenverzwaring voor de 

maatschappij op. Het opnemen van 

specifieke maatregelen in 

afvalbeheerplannen en krachtige 

handhaving door de bevoegde instanties 

moeten helpen dit probleem op te lossen. 

economische lastenverzwaring voor de 

maatschappij op. Zwerfafval moet worden 

gezien als een maatschappelijk probleem 

waarbij personen op verkeerde of 

onwettige wijze met afval omgaan. Het 

opnemen van specifieke maatregelen in 

afvalbeheerplannen en krachtige 

handhaving door de bevoegde instanties 

moeten helpen dit probleem op te lossen. 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 28 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(28) Door de lidstaten gerapporteerde 

statistische gegevens zijn noodzakelijk 

voor de Commissie om de naleving van de 

wetgeving inzake afval te kunnen 

beoordelen. De kwaliteit, de 

betrouwbaarheid en de vergelijkbaarheid 

van de statistieken moeten worden 

verbeterd door de invoering van één 

toegangspunt voor alle gegevens over 

afval, het schrappen van achterhaalde 

verslagleggingsvereisten, de 

benchmarking van nationale 

verslagleggingsmethoden en de invoering 

van een verslag over de 

gegevenskwaliteitscontrole. Bij de 

verslaglegging over de verwezenlijking 

van de doelstellingen van de wetgeving 

inzake afval moeten de lidstaten 

gebruikmaken van de recentste 

methodologie die is ontwikkeld door de 

Commissie en de nationale bureaus voor de 

statistiek van de lidstaten. 

(28) Door de lidstaten gerapporteerde 

statistische gegevens zijn noodzakelijk 

voor de Commissie om de naleving van de 

wetgeving inzake afval te kunnen 

beoordelen. De kwaliteit, de 

betrouwbaarheid en de vergelijkbaarheid 

van de statistieken moeten worden 

verbeterd door een geharmoniseerde 

methode voor de verzameling en 

verwerking van gegevens in te voeren en 

door één toegangspunt voor alle gegevens 

over afvalstoffen in te stellen, te weten 

Eurostat, en door achterhaalde 

verslagleggingsvereisten te schrappen, 

nationale verslagleggingsmethoden af te 

wegen en een kwaliteitscontroleverslag 

over de gegevens in te voeren, gebaseerd 

op een geharmoniseerd model. 

Betrouwbare verslaglegging over 

vergelijkbare statistische gegevens 

betreffende afvalstoffenbeheer is van 

wezenlijk belang voor een doeltreffende 

uitvoering en voor het waarborgen van de 

vergelijkbaarheid van gegevens tussen de 

lidstaten. Daarom moeten de lidstaten bij 

de voorbereiding van de 

uitvoeringsverslagen uit hoofde van deze 

richtlijn gebruikmaken van de recentste 

methodologie die is ontwikkeld door de 

Commissie en de nationale bureaus voor de 
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statistiek van de lidstaten. 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 28 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (28 bis) Onderzoek en innovatie 

zijn van wezenlijk belang voor het 

bevorderen van de overgang naar een 

circulaire economie van de Unie, waarbij 

afval wordt beschouwd als hulpbron. Om 

dat doel te bereiken is het belangrijk om 

in het kader van Horizon 2020 bij te 

dragen aan projecten op het gebied van 

onderzoek en innovatie waarmee de 

economische en ecologische 

duurzaamheid van een circulaire 

economie in de praktijk kan worden 

gedemonstreerd en getest. Deze projecten 

kunnen, met een systemische aanpak, 

bijdragen aan de ontwikkeling van 

wetgeving die innovatiebevorderend is en 

die gemakkelijk ten uitvoer kan worden 

gelegd, voornamelijk door het opsporen 

van mogelijke gevallen van regelgevende 

onzekerheden, obstakels en lacunes die de 

ontwikkeling van op 

hulpbronnenefficiëntie gebaseerde 

zakelijke modellen kunnen hinderen. 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 28 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (28 ter) Elke drie jaar moet de 

Commissie op basis van de door de 

lidstaten gerapporteerde gegevens en 

informatie een verslag publiceren, 

teneinde bij het Europees Parlement en de 

Raad verslag uit te brengen over de 

geboekte vooruitgang bij de 
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verwezenlijking van de 

recyclingdoelstellingen en bij de 

nakoming van nieuwe, in deze richtlijn 

vastgelegde verplichtingen. 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 33 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (33 bis) De lidstaten moeten 

enerzijds ervoor zorgen dat in de sectoren 

productie, recycling, reparatie, 

voorbereiding voor hergebruik en 

afvalverwerking strikte normen voor 

gezondheid en veiligheid op het werk 

gelden, die rekening houden met de 

specifieke risico's waarmee werknemers 

in deze sector te maken hebben, en 

anderzijds waarborgen dat de bestaande 

Uniewetgeving op dit gebied naar behoren 

wordt uitgevoerd en gehandhaafd, 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 33 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (33 ter) Het is van essentieel belang 

om ervoor te zorgen dat de huidige 

afvalwetgeving correct ten uitvoer wordt 

gelegd en wordt gehandhaafd. 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 33 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (33 quater) Deze richtlijn is vastgesteld 

met inachtneming van de verbintenissen 
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die zijn vastgelegd in het 

Interinstitutioneel Akkoord over beter 

wetgeven van 13 april 2016 en moet 

worden uitgevoerd en toegepast 

overeenkomstig de richtsnoeren die in dat 

akkoord zijn vervat. 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt -1 (nieuw) 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 2 – lid 2 – letter b 

 

Bestaande tekst Amendement 

 (-1) in artikel 2, lid 2, wordt letter b) 

vervangen door: 

"b)  dierlijke bijproducten inclusief 

verwerkte producten die onder 

Verordening (EG) nr. 1774/2002 vallen, 

behalve die welke bestemd zijn om te 

worden verbrand of gestort of voor gebruik 

in een biogas- of composteerinstallatie; 

"b)  dierlijke bijproducten inclusief 

verwerkte producten die onder 

Verordening (EG) nr. 1774/2002 vallen, 

behalve die welke bestemd zijn om te 

worden verbrand of gestort; 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 2 – letter a 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 3 – punt 1 bis – alinea 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Stedelijk afval zoals gedefinieerd in deze 

richtlijn moet als neutraal worden 

beschouwd wat betreft de publieke of 

private status van de exploitant die het 

afval beheert. 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 2 – letter a bis (nieuw) 
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Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 3 – punt 1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a bis) het volgende punt wordt ingevoegd: 

 "1 ter. "commercieel en industrieel 

afval": ongevaarlijk gemengd afval en 

gescheiden ingezameld afval, met inbegrip 

van papier en karton, glas, metaal, plastic, 

bioafval, hout en grofvuil, dat in grotere 

hoeveelheden voorkomt dan stedelijk 

afval en bij commerciële en industriële 

activiteiten en/of op commerciële en 

industriële terreinen wordt gegenereerd. 

 Stedelijk afval, bouw- en sloopafval en 

afval van het riolerings- en 

zuiveringsstelsel, met inbegrip van 

zuiveringsslib, vallen niet onder 

commercieel en industrieel afval;" 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 2 – letter a ter (nieuw) 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 3 – punt 1 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a ter) het volgende punt wordt ingevoegd: 

 "1 quater. "zwerfafvalproductie": alle 

opzettelijke of onopzettelijke handelingen 

of nalatigheden van personen die tot het 

achterlaten van zwerfafval leiden;” 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 2 – letter a quater (nieuw) 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 3 – punt 1 quinquies (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a quater) het volgende punt wordt 

ingevoegd: 

 "1 quinquies. "levensmiddelenafval": 

levensmiddelen die worden verwijderd en 

weggegooid tijdens de vervaardiging, de 

verwerking, de verkoop en het verbruik, 

evenals voedselverliezen op enig punt in 

de voedselproductie- en toeleveringsketen, 

met inbegrip van opzettelijk niet-geoogste 

landbouwproducten en verliezen na de 

oogst;" 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 2 – letter c 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 3 – punt 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. "bioafval": biologisch afbreekbaar 

tuin- en plantsoenafval, levensmiddelen- en 

keukenafval van huishoudens, restaurants, 

cateringfaciliteiten en winkels en 

vergelijkbare afvalstoffen van de 

levensmiddelenindustrie en ander afval met 

vergelijkbare biologische afbreekbaarheid 

dat in aard, samenstelling en hoeveelheid 

vergelijkbaar is; 

4. "bioafval": biologisch afbreekbaar 

tuin- en plantsoenafval, landbouwafval 

van niet-dierlijke oorsprong (met inbegrip 

van verliezen na de oogst), 

levensmiddelen- en keukenafval van 

huishoudens, restaurants, 

cateringfaciliteiten en winkels en 

vergelijkbare afvalstoffen van de voedings- 

en levensmiddelenindustrie en ander afval 

met vergelijkbare biologische 

afbreekbaarheid en composteerbaarheid 

dat in aard en samenstelling vergelijkbaar 

is; 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 2 – letter d 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 3 – punt 4 bis  
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4 bis. "bouw- en sloopafval": afvalstoffen 

die vallen onder de afvalcategorieën bouw- 

en sloopafval als bedoeld in de krachtens 

artikel 7 vastgestelde lijst van afvalstoffen; 

4 bis. "bouw- en sloopafval": afvalstoffen 

die vallen onder de afvalcategorieën bouw- 

en sloopafval, met inbegrip van lichte 

materialen, als bedoeld in de krachtens 

artikel 7 vastgestelde lijst van afvalstoffen; 

 

Amendement  40 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 2 – letter d bis (nieuw) 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 3 – punt 4 ter (nieuw)  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 d bis)  het volgende punt wordt 

ingevoegd: 

 "4 ter. "duurzaam materiaal": materiaal 

dat kan worden geclassificeerd als 

materiaal dat na de productie zonder 

kwaliteitsverlies kan worden gerecycled, 

ongeacht hoe vaak het wordt gerecycled." 

 

Amendement  41 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 2 – letter d ter (nieuw) 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 3 – punt 9 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 d ter) het volgende punt wordt 

ingevoegd: 

 "9 bis. "uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid": de 

volledige of gedeeltelijke operationele 

en/of financiële verantwoordelijkheid die 

een producent voor een product draagt en 

die, als een middel voor de lidstaten om de 

afvalbeheersingsdoelstellingen van de 

Unie te verwezenlijken en de hergebruik- 

en recyclingpercentages te verhogen, tot 



 

PE582.196v02-00 28/64 AD\1106026NL.docx 

NL 

de levenscyclusfase na gebruik of 

consumptie van een product is 

uitgebreid;" 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 2 – letter e 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 3 – punt 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

16. "voorbereiding voor hergebruik": 

elke terugwinningshandeling bestaande uit 

controleren, schoonmaken of repareren, 

waarbij producten of componenten van 

producten die zijn ingezameld door een 

erkende exploitant van installaties voor 

voorbereiding voor hergebruik of 

statiegeldregeling worden voorbereid 

zodat zij kunnen worden hergebruikt 

zonder dat verdere voorbehandeling nodig 

is;"; 

16. "voorbereiding voor hergebruik": 

elke terugwinningshandeling bestaande uit 

controleren, schoonmaken of repareren, 

waarbij producten of componenten van 

producten die afvalstoffen zijn geworden, 

worden voorbereid zodat zij kunnen 

worden hergebruikt zonder dat verdere 

voorbehandeling nodig is; 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 2 – letter e bis (nieuw) 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 3 – punt 16 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 e bis)  het volgende punt wordt 

ingevoegd: 

 "16 bis. "verdunning": het mengen 

van afvalstoffen met een of meerdere 

andere materialen of afvalstoffen 

teneinde de concentratie van de in de 

afvalstoffen aanwezige componenten te 

verlagen, zonder verandering van de 

chemische samenstelling, zodat de 

verdunde afvalstoffen kunnen worden 

verwerkt of gerecycled op een wijze die 

voor de onverdunde afvalstoffen niet 
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toegelaten is."  

 

Amendement  44 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 2 – letter f 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 3 – punt 17 bis 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

17 bis. "eindproces van recycling": het 

proces dat begint wanneer geen verdere 

mechanische sortering nodig is en 

afvalmaterialen in een productieproces 

worden ingebracht en effectief opnieuw 

worden bewerkt tot producten, materialen 

of stoffen; 

17 bis. "eindproces van recycling": het 

proces dat begint wanneer geen verdere 

mechanische sortering nodig is en wanneer 

afval en afvalmaterialen die niet langer als 

afval worden geclassificeerd 

overeenkomstig artikel 6, lid 1, in een 

productieproces worden ingebracht en 

effectief opnieuw worden bewerkt tot 

producten, materialen of stoffen; 

 

Amendement  45 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 2 – letter f bis (nieuw) 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 3 – punt 17 ter  bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 f bis)  het volgende punt wordt 

ingevoegd: 

 "17 ter bis. "organische recycling": 

aerobe behandeling (compostering) van 

de biologisch afbreekbare bestanddelen 

van afval, met micro-organismen of 

wormen en zowel onder huishoudelijke 

als gecontroleerde omstandigheden, 

waarbij compost tot stand komt. Storten 

wordt niet als organische recycling 

beschouwd;" Storten wordt niet als 

organische recycling beschouwd;" 
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Amendement  46 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 2 – letter f ter (nieuw) 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 3 – punt 20 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 f ter)  het volgende punt wordt 

toegevoegd: 

 "20 bis.  "sanering": een bewerking 

waarbij ongewenste gevaarlijke 

componenten of verontreinigende stoffen 

uit de afvalstoffen worden verwijderd of 

worden behandeld, met als doel om ze te 

vernietigen." 

 

Amendement  47 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 2 – letter f quater (nieuw) 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 3 – punt 20 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 f quater)  het volgende punt wordt 

toegevoegd: 

 "20 ter. "herstel": het proces om 

een product terug te brengen in een 

bevredigende staat door belangrijke 

onderdelen die bijna defect zijn te 

vernieuwen of te repareren." 

 

Amendement  48 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 2 – letter f quinquies (nieuw) 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 3 – punt 20 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 f quinquies) het volgende punt wordt 

toegevoegd: 
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 "20 quater. "in te zamelen afvalolie": 

de afvalolie die kan worden ingezameld, 

doorgaans 50 % van de smeermiddelen 

die jaarlijks in de lidstaten worden 

gebruikt." 

 

Amendement  49 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 3 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 4 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De lidstaten maken gebruik van 

passende economische instrumenten om 

prikkels te bieden voor de toepassing van 

de afvalstoffenhiërarchie. 

3. Om de doelstellingen van deze 

richtlijn te helpen verwezenlijken en om 

prikkels te bieden voor de toepassing van 

de afvalstoffenhiërarchie, maken de 

lidstaten gebruik van passende 

economische instrumenten of andere 

maatregelen. Hiertoe maken de lidstaten 

gebruik van de economische instrumenten 

of andere maatregelen die zijn vastgelegd 

in bijlage VI bis. 

De lidstaten brengen uiterlijk op [datum 

achttien maanden na de inwerkingtreding 

van deze richtlijn invullen] de Commissie 

verslag uit over de specifieke instrumenten 

die overeenkomstig dit lid zijn opgezet. 

De lidstaten brengen uiterlijk op [datum 

achttien maanden na de inwerkingtreding 

van deze richtlijn invullen] aan de 

Commissie verslag uit over de specifieke 

instrumenten of andere maatregelen die 

overeenkomstig dit lid zijn opgezet. 

 

Amendement  50 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw) 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis) Aan artikel 4 wordt het volgende 

lid toegevoegd: 

 "3 bis.  "Afval wordt gesorteerd vóór 

energieterugwinning of definitieve 

verwijdering in de vorm van storten, om 
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zo de effectieve winning van recycleerbare 

materialen te ondersteunen. Ook 

biologisch afbreekbare bestanddelen 

worden verwerkt". 

 Als uitzondering op de eerste alinea mag 

gescheiden ingezameld bioafval worden 

onderworpen aan anaerobe vergisting of 

worden verwerkt door andere 

procesinstallaties die enkel biologisch 

afbreekbaar afval gebruiken, op 

voorwaarde dat de kwaliteit van het 

bioafval aan de vereisten van de deze 

installaties voldoet." 

 

Amendement  51 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 4 – letter b 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 5 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 38 bis 

gedelegeerde handelingen vast te stellen 

tot nadere bepaling van gedetailleerde 

criteria betreffende de toepassing van de in 

lid 1 vastgelegde voorwaarden op 

specifieke stoffen of voorwerpen. 

2. De Raad en het Europees 

Parlement stellen, aan de hand van de 

gewone wetgevingsprocedure en met 

ondersteuning van de Commissie, 

gedetailleerde criteria vast betreffende de 

toepassing van de in lid 1 vastgelegde 

voorwaarden op specifieke stoffen of 

voorwerpen. 

 

Amendement  52 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 5 – letter a – punt i 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 6 – lid 1 – alinea 1 – letter -a (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -a) het afval is voorbereid voor 

hergebruik; 
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Amendement  53 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 5 – letter b 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 6 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 38 bis gedelegeerde 

handelingen vast te stellen tot nadere 

bepaling van gedetailleerde criteria 

betreffende de toepassing van de in lid 1 

vastgestelde voorwaarden op bepaalde 

afvalstoffen. Die gedetailleerde criteria 

omvatten, indien nodig, grenswaarden voor 

verontreinigende stoffen, en houden 

rekening met eventuele nadelige 

milieugevolgen van de stof of het 

voorwerp. 

2. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 38 bis gedelegeerde 

handelingen vast te stellen tot nadere 

bepaling van gedetailleerde criteria 

betreffende de toepassing van de in lid 1 

vastgestelde voorwaarden op bepaalde 

afvalstoffen. Er worden specifieke criteria 

overwogen voor de einde-afvalfase voor 

bepaalde materialen zoals granulaten, 

papier, glas, metaal, kunststof, banden en 

textiel. Die gedetailleerde criteria 

omvatten, indien nodig, grenswaarden voor 

verontreinigende stoffen, en houden 

rekening met eventuele nadelige 

milieugevolgen van de stof of het 

voorwerp. 

 

Amendement  54 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 7 – letter -a (nieuw) 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 8 – lid 1 – alinea 1 

 

Bestaande tekst Amendement 

 -a) in lid 1 wordt de eerste alinea 

vervangen door: 

"1. Ter stimulering van hergebruik en 

de preventie, recycling 

 en andere nuttige toepassing van 

afvalstoffen kunnen de lidstaten 

 wettelijke of andere maatregelen nemen 

om ervoor te 

 zorgen dat iedere natuurlijke of 

rechtspersoon die beroepsmatig 

 producten ontwikkelt, vervaardigt, 

behandelt, verwerkt, verkoopt 

 of invoert (producent van het product) een 

"1. Ter stimulering van hergebruik en 

de preventie, recycling 

 en andere nuttige toepassing van 

afvalstoffen nemen de lidstaten 

 wettelijke of andere maatregelen om 

ervoor te 

 zorgen dat iedere natuurlijke of 

rechtspersoon die beroepsmatig 

 producten ontwikkelt, vervaardigt, 

behandelt, verwerkt, verkoopt 

 of invoert (producent van het product) een 
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uitgebreide 

 producentenverantwoordelijkheid draagt." 

uitgebreide 

 producentenverantwoordelijkheid draagt." 

 

Amendement  55 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 7 – letter a 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 8 – lid 1 – alinea 2 bis 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Die maatregelen kunnen ook bestaan in 

het opzetten van regelingen voor 

uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid waarin 

de specifieke operationele en financiële 

verplichtingen voor producenten van 

producten zijn gedefinieerd. 

Die maatregelen bestaan tevens in het 

opzetten van regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid waarin 

de specifieke operationele, 

organisatorische en financiële 

verplichtingen voor producenten van 

producten zijn gedefinieerd en waarin de 

verantwoordelijkheid van de producent 

wordt uitgebreid tot de levenscyclusfase 

na gebruik of consumptie van een 

product. Het doel is 

producentenverantwoordelijkheid te doen 

gelden voor alle op de markt gebrachte 

producten.  

 

Amendement  56 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 7 – letter b 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 8 – lid 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Dergelijke maatregelen kunnen onder 

meer aanmoedigen tot het ontwikkelen, 

vervaardigen en in de handel brengen van 

producten die geschikt zijn voor 

meervoudig gebruik, technisch duurzaam 

zijn en, zodra afval geworden, geschikt zijn 

voor voorbereiding voor hergebruik en 

voor recycling om een juiste toepassing 

van de afvalhiërachie te faciliteren. Bij de 

maatregelen moet rekening worden 

gehouden met de effecten van producten 

Dergelijke maatregelen dienen onder meer 

ter aanmoediging van het ontwikkelen, 

vervaardigen en in de handel brengen van 

producten die geschikt zijn voor 

meervoudig gebruik, technisch duurzaam 

en eenvoudig te repareren zijn en, zodra 

ze afval geworden zijn en voorbereid voor 

hergebruik of gerecycled zijn, geschikt 

zijn om op de markt gebracht of 

aangeboden te worden teneinde een juiste 

toepassing van de afvalhiërachie te 
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gedurende hun volledige levenscyclus. faciliteren. Bij de maatregelen moet 

rekening worden gehouden met de effecten 

van producten gedurende hun volledige 

levenscyclus, de afvalhiërachie en de 

reeds voor producten geldende relevante 

EU-wetgeving en -normen. 

 

Amendement  57 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 7 – letter c 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 8 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De Commissie organiseert een 

informatie-uitwisseling tussen de lidstaten 

en de actoren die betrokken zijn bij de 

regelingen voor 

producentenverantwoordelijkheid over de 

praktische uitvoering van de vereisten van 

artikel 8 bis en over de beste praktijken om 

te zorgen voor adequaat bestuur en 

grensoverschrijdende samenwerking op het 

gebied van de regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid. Dit 

omvat onder andere de uitwisseling van 

informatie over organisatorische aspecten 

en de monitoring van organisaties voor 

producentenverantwoordelijkheid, de 

selectie van afvalbeheerders en de 

preventie van zwerfafval. De Commissie 

publiceert de resultaten van de informatie-

uitwisseling. 

5. De Commissie organiseert een 

informatie-uitwisseling tussen de lidstaten 

en de actoren die betrokken zijn bij de 

regelingen voor 

producentenverantwoordelijkheid over de 

praktische uitvoering van de vereisten van 

artikel 8 bis en over de beste praktijken om 

te zorgen voor adequaat bestuur en 

grensoverschrijdende samenwerking op het 

gebied van de regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid. Dit 

omvat onder andere de uitwisseling van 

informatie over organisatorische aspecten 

en de monitoring van organisaties voor 

producentenverantwoordelijkheid, de 

selectie van afvalbeheerders en de 

preventie van zwerfafval. De Commissie 

publiceert de resultaten van de informatie-

uitwisseling en kan richtsnoeren 

aanreiken met betrekking tot relevante 

aspecten. 

 

Amendement  58 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 8 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 8 bis – lid 1 – streepje 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

- 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; 

- duidelijk de taken en 

verantwoordelijkheden omschrijven van de 

producenten van producten die goederen in 

de Unie in de handel brengen (d.w.z. iedere 

natuurlijke of rechtspersoon die 

beroepsmatig producten ontwikkelt, 

vervaardigt, verwerkt, behandelt, verkoopt 

of invoert), de organisaties die namens hen 

uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid 

toepassen, de private of publieke 

afvalverwerkers, de plaatselijke instanties, 

de distributeurs en detailhandelaren, de 

eindgebruikers en consumenten, de 

hergebruiks- en reparatienetwerken en de 

erkende exploitanten van installaties voor 

voorbereiding voor hergebruik; 

 

Amendement  59 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 8 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 8 bis – lid 1 – streepje 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

- 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 deze 

richtlijn en de Richtlijnen 94/62/EG, 

2000/53/EG, 2006/66/EG en 2012/19/EU; 

- meetbare doelstellingen voor 

afvalpreventie, hergebruik, voorbereiding 

voor hergebruik, recycling en minimaal 

gerecycleerde inhoud voor plastic 
vaststellen, , evenals andere doelstellingen 

die relevant worden geacht voor de 
regeling, met als doel ten minste de 

kwantitatieve doelstellingen te bereiken die 

relevant zijn voor de regeling zoals 

vastgelegd in deze richtlijn en de 

Richtlijnen 94/62/EG, 2000/53/EG, 

2006/66/EG en 2012/19/EU; 

 

Amendement  60 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 8 
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Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 8 bis – lid 1 – streepje 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

- 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; 

- een verslagleggingssysteem 

opzetten om gegevens te verzamelen over 

de producten of, indien van toepassing, 

verpakkingen die de producenten in de 

Unie in de handel brengen en waarop 

uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid van 

toepassing is. Zodra deze producten of, 

indien van toepassing, verpakkingen 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; 

 

Amendement  61 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 8 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 8 bis – lid 1 – streepje 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

- zorgen voor gelijke behandeling en 

non-discriminatie tussen producenten van 

producten en ten opzichte van kleine en 

middelgrote ondernemingen. 

- zorgen voor gelijke behandeling en 

non-discriminatie tussen producenten van 

producten enerzijds en exploitanten van 

afval en recycling anderzijds, en ten 

opzichte van kleine en middelgrote 

ondernemingen. 

 

Amendement  62 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 8 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 8 bis – lid 1 – streepje 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 - bevatten voorschriften voor de 

verbetering van de productontwikkeling 
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(milieubewuste ontwerpen) die niet alleen 

gericht zijn op het recyclen en 

terugwinnen van materiaal, maar ook op 

afvalpreventie, bijvoorbeeld in de vorm 

van optimaal beheer van afgedankte 

producten, teneinde materiaalefficiëntie te 

bevorderen en de inspanningen van 

producenten die rekening houden met het 

hergebruik, de repareerbaarheid en de 

recycleerbaarheid van producten, te 

belonen; 

 

Amendement  63 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 8 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 8 bis – lid 3 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) over de nodige operationele en 

financiële middelen beschikt om aan haar 

verplichtingen inzake uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid te 

voldoen; 

b) over de nodige operationele, 

organisatorische en financiële middelen 

beschikt om aan haar verplichtingen inzake 

uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid te 

voldoen; 

 

Amendement  64 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 8 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 8 bis – lid 4 – letter a  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) alle kosten van afvalbeheer dekken 

voor de producten die hij in de Unie in de 

handel brengt, met inbegrip van: 

a) de volgende kosten van afvalbeheer 

dekken voor de producten die hij in de 

Unie in de handel brengt: 

-  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 

-  de kosten van de gescheiden 

inzameling, sortering met het oog op 

recycling, voorbereiding voor hergebruik, 

voorbereiding voor recycling en andere 

terugwinningsoperaties die nodig zijn om 

te voldoen aan de doelstellingen voor 
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verkoop van secundaire grondstoffen van 

hun producten; 

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; 

– de kosten van het verstrekken van 

passende informatie aan 

afvalstoffenhouders overeenkomstig lid 2; 

– de kosten van het verzamelen en 

rapporteren van gegevens overeenkomstig 

lid 1, derde streepje. 

– de kosten van het verzamelen en 

rapporteren van gegevens overeenkomstig 

lid 1, derde streepje. 

 

Amendement  65 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 8 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 8 bis – lid 4 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) worden gedifferentieerd op basis 

van de werkelijke kosten aan het einde van 

de levensduur van afzonderlijke afgedankte 

producten of groepen van soortgelijke 

producten, met name door rekening te 

houden met herbruikbaarheid en 

recycleerbaarheid; 

b) worden gedifferentieerd op basis 

van de werkelijke kosten aan het einde van 

de levensduur van afzonderlijke afgedankte 

producten of groepen van soortgelijke 

producten, met name door rekening te 

houden met herbruikbaarheid, 

repareerbaarheid, recycleerbaarheid, de 

aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en 

het gebruik van duurzame materialen die 

meerdere keren kunnen worden 

gerecycled zonder hun eigenschappen te 

verliezen; Om de marktvoorwaarden zo te 

optimaliseren dat producenten de 

vruchten kunnen plukken van een 

dergelijke differentiatie, moet er een reeks 

criteria worden vastgesteld voor de interne 

markt van de Unie, die als basis dient voor 

differentiatie. Deze criteria moeten 

vergezeld gaan van een meetmethode. 

Uiterlijk [datum twee jaar na de 

inwerkingtreding van deze richtlijn] 

verricht de Commissie een studie en richt 

zij in samenwerking met de lidstaten en de 

betrokken bedrijfstakken een multi-

stakeholderplatform op om zowel deze 

criteria vast te stellen als 
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uitvoeringshandelingen overeenkomstig 

artikel 39, lid 2. 

 

Amendement  66 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 8 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 8 bis – lid 5 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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. 

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. 

Wanneer een product onder een regeling 

voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid valt, 

waarborgen de lidstaten dat de kosten 

voor de verwerking van het restafval dat 

tijdens de processen voor hergebruik en 

voorbereiding voor hergebruik van dit 

product wordt gegenereerd, gedekt 

worden door de vergoeding voor 

uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid. 

 

Amendement  67 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 8 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 8 bis – lid 7 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 7 bis. De rollen en 

verantwoordelijkheden van elke andere 

actor die bij de afvalketen betrokken is, 
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moeten duidelijk worden omschreven. 

 

Amendement  68 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 9 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 9 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Afvalpreventie Hergebruik van afval en afvalpreventie 

 

Amendement  69 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 9 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 9 – lid 1 – streepje 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

- moedigen het gebruik van 

producten aan die hulpbronnenefficiënt, 

duurzaam, herstelbaar en recycleerbaar 

zijn; 

- bevorderen en ondersteunen de 

productie en het gebruik van producten die 

hulpbronnenefficiënt, duurzaam, 

herbruikbaar, herstelbaar en recycleerbaar 

zijn, waaronder producten die van 

duurzame hernieuwbare grondstoffen zijn 

gemaakt; 

 

Amendement  70 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 9 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 9 – lid 1 – streepje 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

- brengen de producten in kaart die 

de voornaamste bronnen zijn van 
grondstoffen die belangrijk zijn voor de 

economie van de Unie en waarvan de 

levering gepaard gaat met een hoog risico 

en richten zich op deze producten, 

teneinde te voorkomen dat die materialen 

- brengen de producten in kaart die 

een aanzienlijke hoeveelheid kritieke 
grondstoffen bevatten en waarvan de 

levering gepaard gaat met een hoog risico, 

ook wat voorzieningszekerheid betreft, en 

moedigen hergebruik van dergelijke 
producten aan, teneinde te voorkomen dat 
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afval worden; die materialen afval worden; 

 

Amendement  71 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 9 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 9 – lid 1 – streepje 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

- moedigen de invoering van 

systemen aan die activiteiten op het gebied 

van voorbereiding voor hergebruik 

stimuleren, met name voor elektrische en 

elektronische apparatuur, textiel en 

meubelen; 

- moedigen de invoering van 

systemen aan, waaronder met name 

digitale informatieplatforms, die 

activiteiten op het gebied van reparatie, 

hergebruik, herfabricage en herstel 

stimuleren, met name voor elektrische en 

elektronische apparatuur, banden, textiel, 

meubelen, verpakkingen, bouwmaterialen 

en bouwproducten; 

 

Amendement  72 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 9 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 9 – lid 1 – streepje 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 - moedigen de ondersteuning van 

kleine en middelgrote ondernemingen 

(kmo's) aan, met bijzondere aandacht 

voor micro-ondernemingen, start-ups en 

andere relevante initiatieven die 

bewustmaking, publiciteit, promotie of 

dienstverlening omtrent het onderhoud 

van verouderde producten, het gebruik 

van gerecycleerd materiaal en de 

voorkoming van afval in het algemeen 

centraal stellen, overeenkomstig de 

afvalhiërarchie en het concept van de 

circulaire economie; 
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Amendement  73 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 9 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 9 – lid 1 – streepje 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

- verminderen de afvalproductie in 

processen in verband met de industriële 

productie, de winning van mineralen en 

bouw- en sloopwerkzaamheden, rekening 

houdend met de beste beschikbare 

technieken; 

- bevorderen hulpbronnenefficiëntie 

en verminderen de afvalproductie in 

processen in verband met de industriële 

productie, de vervaardiging, de winning 

van mineralen en bouw- en 

sloopwerkzaamheden, rekening houdend 

met de beste beschikbare technieken, tenzij 

hierop reeds de vereisten van Richtlijn 

2010/75/EU inzake industriële emissies 

van toepassing zijn; 

 

Amendement  74 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 9 

Richtlijn 2008/98/EG 

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

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -  leiden tot de vaststelling, 

toepassing en bevordering van 

oplossingen voor industriële symbiose via 

het gebruik van bijproducten en de 

terugwinning en recycling van 

afvalstoffen; 

 

 

Amendement  75 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 9 

Richtlijn 2008/98/EG 

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

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 - dragen bij tot de vermindering van 
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het gehalte aan gevaarlijke stoffen in 

materialen en producten door onder meer 

streefcijfers vast te stellen, de 

communicatie te bevorderen en ervoor te 

zorgen dat binnen de gehele 

toeleveringsketen informatie over 

gevaarlijke stoffen wordt verstrekt; 

 

Amendement  76 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 9 

Richtlijn 2008/98/EG 

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

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 - dragen bij tot de vermindering van 

commercieel afval en ongevaarlijk 

industrieel afval dat wordt gegenereerd in 

de dienstensector en de handel; 

 

Amendement  77 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 9 

Richtlijn 2008/98/EG 

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

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 - dragen bij tot de vermindering van 

de afvalproductie en de emissies die 

worden veroorzaakt door het verbruik van 

kunststof en kunststofcomponenten en 

door zwerfvuil aan land, met inbegrip van 

het zwerfvuil dat mogelijk in zee 

terechtkomt, teneinde de vervuiling van de 

zee tegen 2030 met ten minste 50% te 

verminderen; 

 

Amendement  78 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 9 
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Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 9 – lid 1 – streepje 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

- verminderen de productie van 

levensmiddelenafval in de primaire 

productie, de verwerkende industrie, de 

detailhandel en de overige distributie van 

levensmiddelen, in restaurants, in de 

catering en in huishoudens. 

- verminderen de productie van 

levensmiddelenafval bij de vervaardiging 

en verpakking van producten, in de 

primaire productie, met inbegrip van 

verliezen na de oogst en opzettelijk niet-

geoogste landbouwproducten, en in de 

toeleveringsketens, de verwerkende 

industrie, de detailhandel en de overige 

distributie van levensmiddelen, in 

restaurants, in de catering en in 

huishoudens, teneinde ervoor te zorgen dat 

het levensmiddelenafval tegen 2025 met 

ten minste 30 % wordt beperkt en tegen 

2030 met ten minste 50 %. 

 

Amendement  79 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 9 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 9 – lid 1 – streepje 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 - gaan het ontstaan van 

verpakkingsafval tegen door 

reductiedoelstellingen vast te leggen 

overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 

94/62/EG;  

 

Amendement  80 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 9 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 9 – lid 1 – streepje 5 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 - vereisen dat vastgestelde gevallen 

van geplande veroudering worden gemeld 

en trachten een einde te maken aan het in 
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de handel brengen van dergelijke 

producten op hun nationale markten; 

 

Amendement  81 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 9 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 9 – lid 1 – streepje 5 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 - zetten onderwijs- en 

opleidingsprogramma's op die de 

voordelen van de circulaire economie 

belichten, en ontwikkelen doorlopende 

voorlichtingscampagnes en regelmatige 

onderwijscampagnes om afvalpreventie en 

de in deze richtlijn vervatte doelstellingen 

inzake hergebruik en recycling meer bij 

de bevolking onder de aandacht te 

brengen. 

 

Amendement  82 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 9 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 9 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten bewaken en evalueren 

de uitvoering van de 

afvalpreventiemaatregelen. Daartoe maken 

zij gebruik van passende kwalitatieve en 

kwantitatieve indicatoren en doelstellingen, 

met name voor de hoeveelheid stedelijk 

afval per hoofd van de bevolking die wordt 

verwijderd of energieterugwinning 

ondergaat. 

2. De lidstaten stellen 

afvalpreventieprogramma’s vast om de 

afvalproductie te verminderen, 

bijvoorbeeld door de hoeveelheid afval per 

hoofd van de bevolking te gaan wegen. De 

lidstaten bewaken en evalueren de 

uitvoering van de 

afvalpreventiemaatregelen. Daartoe maken 

zij gebruik van passende kwalitatieve en 

kwantitatieve indicatoren en doelstellingen, 

met name voor de hoeveelheid stedelijk 

afval per hoofd van de bevolking die wordt 

verwijderd of energieterugwinning 

ondergaat. De lidstaten kunnen tevens 

gebruik maken van aanvullende 
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kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren, 

waaronder indicatoren om toezicht te 

houden op de productie van ander afval 

dan stedelijk afval. 

 

Amendement  83 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 9 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 9 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De lidstaten bewaken en evalueren 

de uitvoering van hun maatregelen ter 

preventie van levensmiddelenafval door 

het levensmiddelenafval te meten aan de 

hand van methoden die zijn vastgesteld in 

overeenstemming met lid 4. 

3. De lidstaten bewaken en evalueren 

de uitvoering van hun maatregelen ter 

preventie van levensmiddelenafval door de 

niveaus van levensmiddelenafval te meten 

aan de hand van een gemeenschappelijke 

methode. Uiterlijk 31 december 2017 stelt 

de Commissie overeenkomstig artikel 38 

bis een gedelegeerde handeling vast 

teneinde de methode vast te stellen, met 

inbegrip van minimale kwaliteitseisen, 

voor een uniforme meting van de niveaus 

van levensmiddelenafval. 

 

Amendement  84 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 9 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 9 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. De lidstaten treffen de nodige 

maatregelen om ervoor te zorgen dat de 

producenten toegang verlenen tot 

handleidingen, reserveonderdelen, 

technische informatie of andere 

instrumenten, uitrusting of software 

wanneer een erkende exploitant van 

hergebruik en voorbereiding voor 

hergebruik dit nodig heeft. 
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Amendement  85 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 9 bis (nieuw) 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 10 – lid 2 

 

Bestaande tekst Amendement 

 9 bis) Artikel 10, lid 2, wordt vervangen 

door: 

"2. Met het oog op de naleving van het 

bepaalde in lid 1 en om nuttige toepassing 

te faciliteren of te verbeteren, worden 

afvalstoffen gescheiden ingezameld indien 

zulks uitvoerbaar is op technisch, milieu- 

en economisch gebied, en niet gemengd 

met afvalstoffen of materialen die niet 

dezelfde eigenschappen hebben." 

"2. Met het oog op de naleving van het 

bepaalde in lid 1 en om nuttige toepassing 

te faciliteren of te verbeteren, worden 

afvalstoffen gescheiden ingezameld, en 

niet gemengd met afvalstoffen of 

materialen die niet dezelfde eigenschappen 

hebben." 

 

Amendement  86 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 9 ter (nieuw) 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst  Amendement 

 9 ter) Aan artikel 10 wordt het volgende 

lid toegevoegd: 

 "2 bis. Wanneer dit haalbaar is, nemen de 

lidstaten de nodige maatregelen om 

gevaarlijk afval te saneren alvorens wordt 

overgegaan tot nuttige toepassing." 

 

Amendement  87 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 10 – letter a 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 11 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten nemen passende 1. De lidstaten nemen maatregelen ter 
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maatregelen ter bevordering van 

activiteiten op het gebied van 

voorbereiding voor hergebruik, met name 

door het aanmoedigen van het opzetten en 

ondersteunen van hergebruiks- en 

reparatienetwerken, het vergemakkelijken 

van de toegang van deze netwerken tot 

afvalinzamelpunten en het stimuleren van 

de toepassing van economische 

instrumenten, aanbestedingscriteria, 

kwantitatieve doelstellingen of andere 

maatregelen. 

bevordering van activiteiten op het gebied 

van voorbereiding voor hergebruik, met 

name door het aanmoedigen van het 

opzetten en ondersteunen van exploitanten 

van installaties voor voorbereiding voor 

hergebruik en hun netwerken, het 

vergemakkelijken van de toegang van deze 

netwerken tot afvalinzamelpunten en -

voorzieningen en het stimuleren van de 

toepassing van economische instrumenten, 

aanbestedingscriteria of andere 

maatregelen. 

 

Amendement  88 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 10 – letter b bis (nieuw) 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 11 – lid 2 – inleidende formule 

 

Bestaande tekst Amendement 

 b bis) in lid 2 wordt de inleidende 

formule vervangen door: 

"Om de in deze richtlijn gestelde 

doelstellingen te bereiken en zich te 

ontwikkelen in de richting van een 

Europese recyclingmaatschappij met een 

hoge grondstoffenefficiëntie, nemen de 

lidstaten de nodige maatregelen om ervoor 

te zorgen dat de volgende doelstellingen 

worden gehaald:" 

"Om de in deze richtlijn gestelde 

doelstellingen te bereiken en zich te 

ontwikkelen in de richting van een 

Europese circulaire economie met een 

hoge grondstoffenefficiëntie, nemen de 

lidstaten de nodige maatregelen om ervoor 

te zorgen dat de volgende doelstellingen 

worden gehaald:" 

 

Amendement  89 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 10 – letter d bis (nieuw) 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 11 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 d bis) het volgende lid wordt toegevoegd: 

 "2 bis.  De Commissie gaat na of het 

zinvol is om een doelstelling voor de 

regeneratie en herraffinage van 
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afgewerkte olie in te voeren. Zowel 

regeneratie als herraffinage wordt 

opgenomen in een dergelijke doelstelling. 

Hiertoe presenteert de Commissie tegen 

2018 een effectbeoordeling." 

 

Amendement  90 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 10 – letter e 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 11 – lid 3 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Estland, Griekenland, Kroatië, Letland, 

Malta, Roemenië en Slowakije kunnen vijf 

jaar extra krijgen voor de verwezenlijking 

van de in lid 2, onder c) en d) bedoelde 

doelstellingen. De lidstaat stelt de 

Commissie uiterlijk 24 maanden vóór het 

verstrijken van de desbetreffende termijnen 

die zijn vastgelegd in lid 2, onder c) en d), 

in kennis van zijn voornemen om van deze 

bepaling gebruik te maken. In het geval 

van een verlenging neemt de lidstaat de 

nodige maatregelen om de voorbereiding 

voor hergebruik en de recycling van 

stedelijk afval tegen respectievelijk 2025 

en 2030 te verhogen tot minimaal 50 en 60 

gewichtsprocent. 

Estland, Griekenland, Kroatië, Letland, 

Malta, Roemenië en Slowakije kunnen vijf 

jaar extra krijgen voor de verwezenlijking 

van de in lid 2, onder c) en d) bedoelde 

doelstellingen. De lidstaat stelt de 

Commissie uiterlijk 24 maanden vóór het 

verstrijken van de desbetreffende termijnen 

die zijn vastgelegd in lid 2, onder c) en d), 

in kennis van zijn voornemen om van deze 

bepaling gebruik te maken. In het geval 

van een verlenging neemt de lidstaat de 

nodige maatregelen om de voorbereiding 

voor hergebruik en de recycling van 

stedelijk afval tegen respectievelijk 2025 

en 2030 te verhogen tot minimaal 50 en 60 

gewichtsprocent. Deze lidstaten kunnen 

met de hulp van de Commissie nationale 

jaarplannen opstellen waarin de 

maatregelen zijn vastgelegd die moeten 

worden goedgekeurd om deze 

doelstellingen te behalen. 

 

Amendement  91 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 10 – letter e 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 11 – lid 3 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis.  Bij de berekening van de in lid 2, 

onder c) en d), en lid 3 bedoelde 

streefcijfers kan de hoeveelheid biologisch 

afbreekbaar afval die aan een aerobe of 

anaerobe behandeling wordt 

onderworpen, als gerecycleerd worden 

meegeteld indien die behandeling een 

compost of digestaat oplevert dat 

grotendeels, na de eventueel 

noodzakelijke verdere herverwerking, als 

gerecycleerd product, gerecycleerd 

materiaal of gerecycleerde stof wordt 

gebruikt." 

 

Amendement  92 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 10 – letter f bis (nieuw) 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 11 – lid 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 f bis) Het volgende lid wordt toegevoegd: 

 "5 bis. De lidstaten moeten de nodige 

maatregelen nemen om de sanering van 

gevaarlijk afval vóór recycling en 

hergebruik aan te moedigen.”  

 

Amendement  93 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 11 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 11 bis – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Bij het berekenen of de in artikel 

11, lid 2, onder c) en d), en artikel 11, lid 3, 

bedoelde doelstellingen zijn bereikt, 

kunnen de lidstaten rekening houden met 

de recycling van metalen die plaatsvindt in 

5. Bij het berekenen of de in artikel 

11, lid 2, onder c) en d), en artikel 11, lid 3, 

bedoelde doelstellingen zijn bereikt, 

kunnen de lidstaten rekening houden met 

de recycling van metalen die plaatsvindt in 
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samenhang met de verbranding in 

verhouding tot het aandeel stedelijk afval 

dat wordt verbrand, mits de gerecycleerde 

metalen voldoen aan bepaalde 

kwaliteitseisen. 

samenhang met energieherwinning en de 

verbranding in verhouding tot het aandeel 

stedelijk afval dat wordt verbrand, mits de 

gerecycleerde metalen voldoen aan 

bepaalde kwaliteitseisen. 

 

Amendement  94 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 11 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 11 bis – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Om geharmoniseerde voorwaarden 

voor de toepassing van lid 5 te waarborgen, 

stelt de Commissie overeenkomstig artikel 

38 bis gedelegeerde handelingen vast tot 

nadere bepaling van een 

gemeenschappelijke methodologie voor de 

berekening van het gewicht van de metalen 

die zijn gerecycleerd in samenhang met 

verbranding, met inbegrip van de 

kwaliteitscriteria voor de gerecycleerde 

metalen. 

6. Om geharmoniseerde voorwaarden 

voor de toepassing van lid 5 te waarborgen, 

stelt de Commissie overeenkomstig artikel 

38 bis gedelegeerde handelingen vast tot 

nadere bepaling van een 

gemeenschappelijke methodologie voor de 

berekening van het gewicht van de 

materialen die zijn gerecycleerd in 

samenhang met energieherwinning en 

verbranding, met inbegrip van de 

kwaliteitscriteria voor de gerecycleerde 

materialen. 

 

Amendement  95 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 12 bis (nieuw) 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 15 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 12 bis) Aan artikel 15 wordt het volgende 

lid toegevoegd: 

 "4 bis.  Krachtens Richtlijn 2014/24/EU 

kunnen de lidstaten maatregelen nemen 

om ervoor te zorgen dat de 

selectieprocedure voor afvalbeheerders, 

die wordt uitgevoerd door lokale 

autoriteiten en organisaties die namens 

producenten van producten uitgebreide 
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producentenverantwoordelijkheid 

toepassen, sociale clausules bevat die 

gericht zijn op de ondersteuning van de 

rol van sociale en solidaire 

ondernemingen en platforms." 

 

Amendement  96 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 12 ter (nieuw) 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 20 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 12 ter) in artikel 20 wordt het volgende lid 

toegevoegd: 

 "De lidstaten voeren systemen in voor de 

gescheiden inzameling van gevaarlijk 

huishoudelijk afval, om te waarborgen dat 

dit afval op correcte wijze wordt verwerkt 

en andere stedelijke afvalstromen niet kan 

vervuilen." 

 

Amendement  97 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 12 quater (nieuw) 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 21 

 

Bestaande tekst Amendement 

 12 quater) Artikel 21 wordt vervangen 

door: 

"1. Onverminderd de voorschriften 

inzake het beheer van gevaarlijke 

afvalstoffen van de artikelen 18 en 19, 

nemen de lidstaten de nodige maatregelen 

om ervoor te zorgen dat: 

"1. Onverminderd de voorschriften 

inzake het beheer van gevaarlijke 

afvalstoffen van de artikelen 18 en 19, 

nemen de lidstaten de nodige maatregelen 

om ervoor te zorgen dat: 

a) afgewerkte olie gescheiden wordt 

ingezameld, indien technisch haalbaar; 

a) afgewerkte olie gescheiden wordt 

ingezameld, indien technisch haalbaar; 

b) afgewerkte olie overeenkomstig de 

artikelen 4 en 13 wordt verwerkt; 

b) afgewerkte olie overeenkomstig de 

artikelen 4, 11 en 13 wordt verwerkt; 

c) indien technisch haalbaar en c) indien technisch haalbaar en 
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economisch leefbaar, afgewerkte oliën met 

uiteenlopende eigenschappen niet worden 

gemengd en dat afgewerkte olie niet wordt 

gemengd met andere soorten afvalstoffen 

of stoffen, indien dit de verwerking ervan 

belemmert. 

economisch leefbaar, afgewerkte oliën met 

uiteenlopende eigenschappen niet worden 

gemengd en dat afgewerkte olie niet wordt 

gemengd met andere soorten afvalstoffen 

of stoffen, indien dit de verwerking ervan 

belemmert. 

2.  Ten behoeve van de gescheiden 

inzameling van afgewerkte olie en de 

goede verwerking ervan, mogen de 

lidstaten, overeenkomstig hun nationale 

voorwaarden, aanvullende maatregelen 

hanteren zoals technische eisen, 

producentenverantwoordelijkheid, 

economische instrumenten of vrijwillige 

overeenkomsten. 

2. Met het oog op de streefwaarden 

die in artikel 11 zijn vastgesteld voor de 

inzameling en regeneratie van afgewerkte 

olie en ten behoeve van de gescheiden 

inzameling van afgewerkte olie en de 

goede verwerking ervan, mogen de 

lidstaten, overeenkomstig hun nationale 

voorwaarden, aanvullende maatregelen 

hanteren zoals technische eisen, 

producentenverantwoordelijkheid, 

economische instrumenten of vrijwillige 

overeenkomsten. 

3.  Indien voor afgewerkte olie 

volgens de nationale wetgeving 

regeneratie-eisen gelden, mogen de 

lidstaten voorschrijven dat dergelijke olie 

moet worden geregenereerd indien dit 

technisch haalbaar is, en mogen zij, 

indien artikel 11 of artikel 12 van 

Verordening (EG) nr. 1013/2006 van 

toepassing is, de grensoverschrijdende 

overbrenging van afgewerkte olie vanaf 

hun grondgebied naar verbrandings- of 

meeverbrandingsinstallaties beperken, 

teneinde voorrang te geven aan de 

regeneratie van afgewerkte olie. 

3.  Indien artikel 11 of artikel 12 van 

Verordening (EG) nr. 1013/2006 van 

toepassing is, beperken lidstaten de 

grensoverschrijdende overbrenging van 

afgewerkte olie vanaf hun grondgebied 

naar verbrandings- of 

meeverbrandingsinstallaties, teneinde 

voorrang te geven aan de regeneratie van 

afgewerkte olie. 

 

Amendement  98 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 13 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 22 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten moeten zorgen voor de 

gescheiden inzameling van bioafval waar 

dat technisch, milieuhygiënisch en 

economisch haalbaar is en geschikt om 

ervoor te zorgen dat aan de desbetreffende 

De lidstaten moeten zorgen voor de 

gescheiden inzameling van bioafval om 

ervoor te zorgen dat aan de desbetreffende 

kwaliteitsnormen voor compost en 

digestaat wordt voldaan en om de in artikel 
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kwaliteitsnormen voor compost wordt 

voldaan en om de in artikel 11, lid 2, onder 

a), c) en d) en artikel 11, lid 3, beschreven 

doelstellingen te behalen. 

11, lid 2, onder a), c) en d) en artikel 11, lid 

3, beschreven doelstellingen te behalen. 

 

Amendement  99 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 13 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 22 – alinea 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) recycling, met inbegrip van het 

composteren en vergisten van bioafval; 

a) recycling, met inbegrip van het 

composteren en vergisten van bioafval en 

verpakkingen van biologische oorsprong; 

 

Amendement  100 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 13 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 22 – alinea 2 – letter c bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c bis)  het gebruik van bioafval voor de 

productie van hernieuwbare energie, met 

name voor de productie van geavanceerde 

biobrandstoffen voor de luchtvaart. 

 

Amendement  101 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 13 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 22 – alinea 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Met betrekking tot de leden 1 en 2 

publiceert de Commissie uiterlijk 31 

december 2018 richtsnoeren voor de 

invoering van systemen voor de 
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inzameling en verwerking van bioafval. 

 

Amendement  102 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 13 bis (nieuw) 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 24 – letter b 

 

Bestaande tekst Amendement 

 13 bis) in artikel 24 wordt letter b) 

vervangen door: 

b) nuttige toepassing van afvalstoffen. b) nuttige toepassing van 

ongevaarlijke afvalstoffen. 

 

Amendement  103 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 16 – letter a – punt ii 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 28 – lid 3 – letter f 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

f)  maatregelen ter bestrijding van alle 

vormen van zwerfafvalproductie en voor 

het opruimen van alle soorten zwerfafval. 

f)  maatregelen ter bestrijding en 

preventie van alle vormen van 

zwerfafvalproductie en voor het opruimen 

van alle soorten zwerfafval. 

 

Amendement  104 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 16 – letter b bis (nieuw) 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 28 – lid 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis)  Het volgende lid wordt toegevoegd: 

 "5 bis. De maatregelen ter bestrijding van 

afval op zee moeten het volgende 

omvatten: 

 a)  preventie met betrekking tot plastic 
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voor eenmalig gebruik en verpakkingen 

die het vaakst worden teruggevonden in 

afval op zee en aan land; 

 b)  steun voor herbruikbare en 

hervulbare verpakkingen; 

 c)  vervanging van materialen die niet 

kunnen worden gerecycled en die 

herverwerking belemmeren; 

 d)  invoering van statiegeldregelingen 

om de inzameling van afval te doen 

toenemen en het achterlaten van afval 

tegen te gaan; 

 e)  vervanging van plastic in 

eindproducten, bijvoorbeeld in cosmetica, 

schoonmaakmiddelen en producten voor 

persoonlijke verzorging, die vaak worden 

teruggevonden in afval op zee en aan 

land." 

 

Amendement  105 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 21 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 37 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De door de lidstaat overeenkomstig 

dit artikel gerapporteerde gegevens gaan 

vergezeld van een 

kwaliteitscontroleverslag en een verslag 

over de maatregelen die krachtens artikel 

11 bis, lid 4, zijn genomen. 

4. De door de lidstaat overeenkomstig 

dit artikel gerapporteerde gegevens gaan 

vergezeld van een 

kwaliteitscontroleverslag, dat moet worden 

opgesteld overeenkomstig een 

geharmoniseerd formaat, en een verslag 

over de maatregelen die krachtens artikel 

11 bis, lid 4, zijn genomen. 

 

Amendement  106 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 21 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 37 – lid 5 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De Commissie evalueert de 

overeenkomstig dit artikel gerapporteerde 

gegevens en publiceert een verslag over de 

resultaten van de evaluatie. Het verslag 

bevat een beoordeling van de organisatie 

van de gegevensverzameling, de bronnen 

van de gegevens en de in de lidstaten 

gebruikte methodologie alsmede van de 

volledigheid, betrouwbaarheid, tijdigheid 

en consistentie van de gegevens. De 

beoordeling kan specifieke aanbevelingen 

voor verbetering bevatten. Het verslag 

wordt om de drie jaar opgesteld. 

5. De Commissie evalueert de 

overeenkomstig dit artikel gerapporteerde 

gegevens en publiceert een verslag over de 

resultaten van de evaluatie. Het verslag 

bevat een beoordeling van de organisatie 

van de gegevensverzameling, de bronnen 

van de gegevens en de in de lidstaten 

gebruikte methodologie alsmede van de 

volledigheid, betrouwbaarheid, tijdigheid 

en consistentie van de gegevens en de 

beschikbaarheid van open gegevens. De 

beoordeling kan specifieke aanbevelingen 

voor verbetering bevatten. Het verslag 

wordt negen maanden na de eerste 

rapportage van de gegevens door de 

lidstaten opgesteld en daarna om de drie 

jaar. 

 

Amendement  107 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 21 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 37 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. De Commissie stelt 

uitvoeringshandelingen vast tot vaststelling 

van de vorm voor het rapporteren van 

gegevens overeenkomstig de leden 1 en 2 

en voor de rapportage van 

opvulactiviteiten. Die 

uitvoeringshandelingen worden volgens de 

in artikel 39, lid 2, bedoelde procedure 

vastgesteld. 

6. De Commissie stelt 

uitvoeringshandelingen vast tot vaststelling 

van de vorm voor het rapporteren van 

gegevens overeenkomstig de leden 1 en 2 

en voor de rapportage van 

opvulactiviteiten, die de doelstellingen met 

betrekking tot hergebruik van gegevens en 

open gegevens ondersteunen. Die 

uitvoeringshandelingen worden volgens de 

in artikel 39, lid 2, bedoelde procedure 

vastgesteld. 

 

Amendement  108 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 22 
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Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 38 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie kan richtsnoeren opstellen 

voor de interpretatie van de definities van 

nuttige toepassing en verwijdering. 

De Commissie kan richtsnoeren opstellen 

voor de interpretatie van de definities van 

afvalpreventie, hergebruik, nuttige 

toepassing en verwijdering. 

 

Amendement  109 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 25 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 25 bis) Bijlage VI bis wordt toegevoegd 

overeenkomstig de bijlage bij deze 

richtlijn. 

 

Amendement  110 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage VI – titel 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Berekeningsmethode voor de 

voorbereiding voor hergebruik van 
producten en componenten voor de 

toepassing van artikel 11, lid 2, onder c) en 

d), en artikel 11, lid 3 

Berekeningsmethode voor het recyclen 

van stedelijk afval voor de toepassing van 

artikel 11, lid 2, onder c) en d), en artikel 

11, lid 3 

 

Amendement  111 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage VI – alinea 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor het berekenen van het aangepaste 

percentage van recycling en voorbereiding 

op hergebruik overeenkomstig artikel 11, 

Voor het berekenen van het aangepaste 

percentage van recycling overeenkomstig 

artikel 11, lid 2, onder c) en d), en artikel 
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lid 2, onder c) en d), en artikel 11, lid 3, 

gebruiken de lidstaten de volgende 

formule: 

11, lid 3, gebruiken de lidstaten de 

volgende formule: 

 

Amendement  112 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage VI – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

𝐸 =
(A + R) ∗ 100

(P + R)
 

Schrappen 

 

Amendement  113 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage VI – alinea 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 
E =

(A) ∗ 100

(P)
 

 

Amendement  114 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage VI – alinea 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

R: gewicht van de in een bepaald jaar 

voor hergebruik voorbereide producten en 

componenten; 

Schrappen 

Amendement  115 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage VI bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 "Bijlage VI bis 
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 Instrumenten om de toepassing van de 

afvalhiërarchie en de overgang naar een 

circulaire economie te bevorderen 

 1.  Economische instrumenten: 

 1.1. progressieve stijging van de 

heffingen en/of tarieven voor 

stortplaatsen voor alle afvalcategorieën 

(stedelijk, inert en overig afval); 

 1.2. invoering of verhoging van de 

heffingen en/of tarieven voor 

verbranding; 

 1.3. directe prijssteunregelingen om 

hergebruik, reparatie en recycling te 

stimuleren; 

 1.4. internalisering van de positieve en 

negatieve externe effecten die verband 

houden met recycling en primaire 

grondstoffen; 

 1.5. invoering van lage btw-tarieven of 

nultarieven voor reparatie, materialen 

voor reparatie en de verkoop van 

tweedehandsproducten; 

 1.6. progressieve uitbreiding naar het 

hele grondgebied van de lidstaten van 

gedifferentieerde afvaltarieven die 

producenten van stedelijk afval 

aanmoedigen om hun afval te 

verminderen, te hergebruiken en te 

recyclen; 

 1.7. groene heffingen of vooruit te 

betalen verwijderingsheffingen voor 

producten zonder programma's van 

uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid; 

 1.8. maatregelen om de 

kostenefficiëntie van bestaande en 

aankomende regelingen voor 

producentenverantwoordelijkheid te 

verbeteren; 

 1.9. investeringssteun voor projecten 

die de toepassing van de afvalhiërarchie 

bevorderen; 

 1.10 uitbreiding van het 

toepassingsgebied van de regelingen voor 
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producentenverantwoordelijkheid naar 

nieuwe afvalstromen; 

 1.11. statiegeld- en andere systemen die 

producenten van stedelijk afval en 

marktpartijen stimuleren tot 

afvalvermindering en tot hergebruik en 

recycling van hun afval; 

 1.12. economische stimulansen voor 

lokale instanties om preventie te 

bevorderen en afzonderlijke 

inzamelingsregelingen te ontwikkelen en 

te versterken; 

 1.13. maatregelen om de ontwikkeling 

van de hergebruiksector te ondersteunen; 

 1.14. criteria voor groene 

overheidsopdrachten ter bevordering van 

de afvalhiërarchie; 

 1.15. maatregelen voor de geleidelijke 

afschaffing van schadelijke subsidies die 

niet stroken met de afvalhiërarchie; 

 1.16. prikkels ter bevordering van het 

ontwerp en het op de markt brengen van 

producten die afval voorkomen, zoals 

goederen die kunnen worden 

gerepareerd; 

 2. Andere maatregelen: 

 2.1. een specifiek verbod op het 

verbranden van recycleerbaar afval; 

 2.2. marktbeperkingen voor producten 

en verpakkingen voor eenmalig gebruik 

die niet kunnen worden gerecycled; 

 2.3. 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; 

 2.4. maatregelen als 

belastingteruggaven en/of 

belastingvrijstellingen; 

 2.5. maatregelen om het bewustzijn 

van goed afvalbeheer en 

zwerfvuilvermindering bij het publiek te 

vergroten, met inbegrip van ad-
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hoccampagnes om afvalvermindering bij 

de bron en een hoog participatieniveau in 

de afzonderlijke inzamelingsregelingen te 

garanderen; 

 2.6. 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; 

 2.7. 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; 

 2.8. gebruik van de Europese 

structuur– en investeringsfondsen om 

afvalpreventie, voorbereiding voor 

hergebruik en recycling te financieren; 

 2.9. oprichting van 

communicatieplatforms om de 

uitwisseling van goede praktijken tussen 

bedrijfstakken, sociale partners, lokale 

instanties en ook de lidstaten te 

bevorderen; 

 2.10. invoering van een 

minimumgehalte aan gerecycleerd 

materiaal in producten; 

 2.11. andere relevante alternatieven of 

aanvullende maatregelen met hetzelfde 

doel." 
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