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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 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, de 

bevordering van een meer circulaire 

economie, de verhoging van de energie- 

efficiëntie en de vermindering van de 

afhankelijkheid van de Unie van energie 

en hulpbronnen. 

Or. en 

 

Amendement  2 

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 economie1 bis waarin met 

name wordt benadrukt dat er bindende 

streefcijfers voor afvalvermindering 

moeten worden vastgesteld, maatregelen 

moeten worden ontwikkeld ter 

voorkoming van afval, en eenduidige en 

duidelijke definities moeten worden 

opgesteld;  
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 _______________ 

 1 bis. Aangenomen teksten, 

P8_TA(2015)0266. 

Or. en 

 

Amendement  3 

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 om maatregelen en 

investeringen te sturen, met name door te 

voorkomen dat structurele overcapaciteit 

ontstaat voor de verwerking van restafval 

en het storten van afval en dat 

recycleerbare materialen op het laagste 

niveau van de afvalhiërarchie vast blijven 

zitten. 

Or. en 

Motivering 

Het voorstel verduidelijkt de overweging en wijst erop in hoeverre afval gevolgen heeft voor 

de tenuitvoerlegging van de circulaire economie. Het voorstel onderstreept dat het laagste 

niveau van de afvalhiërachie, dat wil zeggen het storten van afval, moet worden vermeden. 

 

Amendement  4 

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 

(5) Definities van stedelijk afval, 

bouw- en sloopafval, commercieel en 

industrieel afval, het eindproces van 

recycling, zwerfafval en opvulling moeten 

worden opgenomen in Richtlijn 
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verduidelijken. 2008/98/EG om de reikwijdte van deze 

begrippen te verduidelijken. 

Or. en 

 

Amendement  5 

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. 

Or. en 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 7 

 

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 

(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 
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deze richtlijn, zoals stort- en 

verbrandingsheffingen, gedifferentieerde 

tarieven voor afval, regelingen voor 

uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid, en 

prikkels voor lokale overheden. 

recycling van afval van deze richtlijn, zoals 

stort- en verbrandingsheffingen, een 

verbod op het storten van afval, 

gedifferentieerde tarieven voor afval, 

regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid, directe 

prijssteunregelingen, internalisering van 

de positieve en negatieve externe effecten 

die verband houden met recycling en 

primaire grondstoffen, vrijstelling van de 

btw voor reparaties en voor de verkoop 

van tweedehandsproducten, verplichte 

groene overheidsopdrachten en prikkels 

voor lokale overheden. 

Or. en 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 

 

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 

(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 verplichte operationele vereisten 

voor regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid worden 

vastgesteld. Deze vereisten moeten leiden 

tot lagere kosten, betere prestaties, een 

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 
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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. 

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 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, 

transparante en verantwoorde wijze die 

volledig in overeenstemming is met de 

minimale vereisten voor regelingen voor 

uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid. 

Or. en 

Motivering 

Het amendement verduidelijkt de definitie van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid 

en rechtvaardigt eens te meer dat er minimale vereisten voor regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid moeten worden ingevoerd. Wat afvalbeheer betreft moeten 

de weinige lidstaten zonder uitgebreide producentenverantwoordelijkheid op een even 

transparante en verantwoorde wijze resultaat laten zien. 

 

Amendement  8 

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 

(10) Afvalpreventie is de efficiëntste 

manier om de hulpbronnenefficiëntie te 

verbeteren, het milieueffect van afval terug 

te dringen en de afhankelijkheid van de 

invoer van steeds zeldzamer wordende 
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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. 

grondstoffen te verminderen. 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 communicatie 

en het regelmatig opstarten van 

voorlichtingscampagnes over 

afvalpreventie, 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. 

Or. en 

 

Amendement  9 

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. 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 de 

gegevens moet de Commissie aan de hand 

van een effectbeoordeling bepalen of er 

tegen 2025, in ieder geval wat papier, 

metaal en bioafval betreft, afzonderlijke 
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doelstellingen kunnen worden vastgesteld 

voor de recycling van inert ongevaarlijk 

commercieel en industrieel afval. 

Or. en 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 15 bis (nieuw) 

 

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. Derhalve moet er een 

EU-brede doelstelling voor de inzameling 

en recycling van afgewerkte olie worden 

vastgesteld. Lidstaten die momenteel niet 

over faciliteiten voor de regeneratie van 

olie beschikken, moeten deze olie uit 

andere lidstaten kunnen importeren, zodat 

ook zij aan de EU-brede doelstelling 

kunnen voldoen. 

Or. en 

Motivering 

De regeneratie van afgewerkte olie leidt ertoe dat er minder smeermiddelen worden 

geproduceerd, de impact op de klimaatverandering wordt verminderd en gedurende het 

gehele proces tot 30 % minder energie wordt verbruikt. 
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Amendement  11 

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 

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. 

(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 

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. 

Or. en 

Motivering 

Om de berekeningsmethode van bijlage VI van de kaderrichtlijn afvalstoffen over te nemen in 

de RVVA is een aanpassing in verband met verpakkingen noodzakelijk, aangezien 

harmonisering anders tot verkeerde interpretaties, verwarring en/of onnodige administratieve 

lasten zal leiden. 

 

Amendement  12 

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 

(21) Een behoorlijk beheer van 

gevaarlijke afvalstoffen is nog steeds een 

probleem in de Unie en er ontbreken 
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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. 

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. 

Or. en 

Motivering 

Het uitoefenen van toezicht op de afvalstromen is een voorwaarde voor de daadwerkelijke 

tenuitvoerlegging van de richtlijn. De invoering van systemen voor elektronische 

gegevensverzameling kan daartoe bijdragen en kan er tegelijkertijd voor zorgen dat de kosten 

voor toezicht worden teruggebracht. 

 

Amendement  13 

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 

(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 gerapporteerde gegevens 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, de nationale bureaus voor de 
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de statistiek van de lidstaten. statistiek van de lidstaten en de nationale 

autoriteiten die belast zijn met 

afvalbeheer. 

Or. en 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 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; 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:nl:PDF) 

Motivering 

Dierlijke bijproducten vallen doorgaans buiten het toepassingsgebied van de kaderrichtlijn 

afvalstoffen, aangezien dergelijke producten onder de verordening inzake dierlijke 

bijproducten vallen (Verordening (EG) nr. 1069/2009). De behandeling van dierlijke 

bijproducten (en daardoor ook mest) is een opvallende uitzondering op de algemene regel. De 

belangrijkste redenen voor de behandeling van mest in biogasinstallaties zijn dat daarmee 

emissies van onbehandelde opslag kunnen worden voorkomen, hernieuwbare energie kan 

worden geproduceerd en organische meststof kan worden vervaardigd, een stof die betere 

agronomische eigenschappen heeft dan onbehandelde mest. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter c 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 3 – alinea 1 – punt 4 
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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, 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 en samenstelling vergelijkbaar 

is; 

Or. en 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een richtlijn 

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

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 3 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 d bis) het volgende punt wordt 

ingevoegd: 

 “5 bis. "producenten van producten die 

goederen in de Unie op de markt 

brengen": iedere natuurlijke of 

rechtspersoon die beroepsmatig producten 

ontwikkelt, vervaardigt, behandelt, 

verwerkt, verkoopt of invoert;” 

Or. en 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een richtlijn 

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

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 3 – alinea 1 – punt 9 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 d ter) het volgende punt wordt 
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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 

de post-consumptiefase van de 

levenscyclus van het product is 

uitgebreid;” 

Or. en 

Motivering 

De kaderrichtlijn afvalstoffen en de RVVA bevatten geen van beide een definitie van het 

begrip uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. De definitie is breed genoeg om de 

verschillende manieren te omvatten waarop de lidstaten uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid toepassen, maar zal verduidelijken op welke lidstaten en 

regelingen de voorgestelde minimale EU-vereisten van toepassing zijn. Voorts worden de 

reikwijdte en de doelstellingen van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid 

verduidelijkt. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter e 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 3 – alinea 1 – 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; 
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Or. en 

Motivering 

Het proces van voorbereiding voor hergebruik omvat tevens de werkzaamheden van 

organisaties waarvan afvalbeheer geen primaire doelstelling is, zoals liefdadigheidswinkels, 

vlooienmarkten, enz. Het amendement is bedoeld om overregulering te voorkomen, aangezien 

dergelijke overregulering een negatieve invloed zou hebben op het bestaan van deze 

organisaties. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een richtlijn 

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

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 3 – alinea 1 – punt 16 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 e bis) het volgende punt wordt 

ingevoegd: 

 “16 bis. "exploitanten van 

organisaties voor voorbereiding voor 

hergebruik": ondernemingen of 

netwerken van ondernemingen die afval 

behandelen, werkzaam zijn binnen de 

procesketen voor voorbereiding voor 

hergebruik en de toepasselijke 

afvalwetgeving en andere relevante 

wetgeving eerbiedigen van het land op 

wiens grondgebied ze actief zijn;” 

Or. en 

Motivering 

De definitie bepaalt aan welke criteria organisaties moeten voldoen om als "exploitanten van 

organisaties voor voorbereiding voor hergebruik" te worden erkend, en verduidelijkt het 

begrip, dat verderop in de tekst van de richtlijn terugkomt. In de definitie wordt aangegeven 

welke belangrijke rol dergelijke organisaties spelen in het afvalbeheerproces en wordt tevens 

gewezen op de rol van relevante wetgeving van de lidstaten. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter f 
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Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 3 – alinea 1 – punt 17 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

17 ter. "opvulling": 

terugwinningshandeling waarbij geschikt 

afval wordt gebruikt voor het herstel van 

afgegraven terreinen of voor 

civieltechnische toepassingen bij de 

landschapsaanleg of de bouw in plaats van 

andere niet-afvalmaterialen die anders voor 

dat doel waren gebruikt;"; 

17 ter. "opvulling": 

terugwinningshandeling, niet zijnde 

recycling, waarbij ongevaarlijk en 

geschikt afval wordt gebruikt voor het 

herstel van afgegraven terreinen of voor 

civieltechnische toepassingen bij de 

landschapsaanleg of de bouw in plaats van 

andere niet-afvalmaterialen die anders voor 

dat doel waren gebruikt;"; 

Or. en 

Motivering 

Het amendement versterkt de afvalhiërachie door een onderscheid te maken tussen recycling 

en opvulling. Verder is de definitie bedoeld om de volksgezondheid, het plaatselijke milieu en 

de waterbronnen te beschermen door te voorkomen dat voor opvulling gevaarlijke 

afvalstoffen worden gebruikt. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een richtlijn 

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

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 3 – alinea 1 – punt 20 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 f bis) het volgende punt wordt 

ingevoegd: 

 “20 bis. "commercieel en 

industrieel afval": gemengd afval, met 

inbegrip van papier en karton, glas, 

metaal, plastic, bioafval, hout, textiel en 

grofvuil, dat in grotere hoeveelheden 

voorkomt dan stedelijk afval en bij 

commerciële activiteiten wordt 

gegenereerd, waaronder bij de 

vervaardiging van specifieke producten. 

Huishoudelijk afval, bouw- en sloopafval, 

gevaarlijke afvalstoffen en afval van het 

riolerings- en zuiveringsstelsel, met 

inbegrip van zuiveringsslib, vallen niet 
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onder commercieel en industrieel afval;” 

Or. en 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een richtlijn 

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

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 3 – alinea 1 – punt 20 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 f ter) het volgende punt wordt 

ingevoegd: 

 “20 ter. "zwerfafvalproductie": alle 

opzettelijke of onoplettende handelingen 

of nalatigheden van de 

afvalstoffenhouder die tot het ontstaan 

van zwerfafval leiden;” 

Or. en 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een richtlijn 

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

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 3 – alinea 1 – punt 20 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 f quater) het volgende punt wordt 

ingevoegd: 

 “20 quater. "levensmiddelenafval": 

levensmiddelen die verloren zijn gegaan 

voor de voedselvoorzieningsketen, met 

uitzondering van levensmiddelen die voor 

materiële toepassingen zoals 

biogebaseerde producten of diervoeders 

worden gebruikt of die bestemd zijn voor 

herverdeling;” 

Or. en 
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Amendement  24 

Voorstel voor een richtlijn 

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

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 3 – alinea 1 – punt 20 quinquies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 f quinquies) het volgende punt wordt 

ingevoegd: 

 “20 quinquies. "contaminanten 

voor recycling": objecten of stoffen die 

met recycleerbare materialen zijn 

vermengd, met inbegrip van, maar niet 

beperkt tot, vocht, niet-recycleerbaar 

materiaal, recycleerbaar materiaal anders 

dan het doelmateriaal, lijm, verf en 

etiketten.” 

Or. en 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een richtlijn 

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

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 8 – lid 1 – alinea 1 

 

Bestaande tekst Amendement 

 - a) in artikel 8, lid 1, wordt de eerste 

alinea vervangen door: 

"1. Ter stimulering van hergebruik en 

de preventie, recyclingen andere nuttige 

toepassing van afvalstoffen kunnen de 

lidstatenwettelijke of andere maatregelen 

nemen om ervoor tezorgen dat iedere 

natuurlijke of rechtspersoon die 

beroepsmatigproducten ontwikkelt, 

vervaardigt, behandelt, verwerkt, 

verkooptof invoert (producent van het 

product) een 

uitgebreideproducentenverantwoordelijkhe

"1. Ter stimulering van hergebruik en 

de preventie, recyclingen andere nuttige 

toepassing van afvalstoffen dienen de 

lidstatenwettelijke of andere maatregelen te 

nemen om ervoor tezorgen dat iedere 

natuurlijke of rechtspersoon die 

beroepsmatigproducten ontwikkelt, 

vervaardigt, behandelt, verwerkt, 

verkooptof invoert (producent van het 

product) een 

uitgebreideproducentenverantwoordelijkhe
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id draagt." id draagt." 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:nl:PDF) 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter a bis (nieuw) 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 8 – lid 2 – alinea 1 

 

Bestaande tekst Amendement 

 a bis) in artikel 8, lid 2, wordt de eerste 

alinea vervangen door: 

"2. De lidstaten kunnen passende 

maatregelen nemen die stimulerenom 

producten zodanig te ontwerpen dat de 

milieueffectenen de afvalproductie zowel 

bij de vervaardiging als bij hetlatere 

gebruik van de producten worden 

verminderd, en omervoor te zorgen dat de 

nuttige toepassing en verwijderingvan 

producten die afval zijn geworden, 

geschieden overeenkomstigde artikelen 4 

en 13." 

"2. De lidstaten dienen passende 

maatregelen te nemen die stimulerenom 

producten zodanig te ontwerpen dat de 

milieueffectenen de afvalproductie zowel 

bij de vervaardiging als bij hetlatere 

gebruik van de producten worden 

verminderd, en omervoor te zorgen dat de 

nuttige toepassing en verwijderingvan 

producten die afval zijn geworden, 

geschieden overeenkomstigde artikelen 4 

en 13." 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:nl:PDF) 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 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 

"Dergelijke maatregelen dienen onder 

meer aan te moedigen tot het ontwikkelen, 

vervaardigen en in de handel brengen van 
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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 afvalhiërarchie te faciliteren. Bij de 

maatregelen moet rekening worden 

gehouden met de effecten van producten 

gedurende hun volledige levenscyclus. 

producten die geschikt zijn voor 

meervoudig gebruik, technisch duurzaam 

en eenvoudig te repareren zijn en, zodra 

afval geworden, geschikt zijn voor 

voorbereiding voor hergebruik en voor 

recycling om een juiste toepassing van de 

afvalhiërarchie te faciliteren. Bij de 

maatregelen moet rekening worden 

gehouden met de effecten van producten 

gedurende hun volledige levenscyclus. 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:nl:PDF) 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 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. 

Or. en 
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Amendement  29 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 8 bis – lid 1 – streepje 1 

 

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, de 

organisaties die namens hen uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid 

toepassen, de private of publieke 

afvalverwerkers, de plaatselijke instanties, 

de distributeurs en kleinhandelaren, en, 

waar van toepassing, de erkende 

exploitanten van installaties voor 

voorbereiding voor hergebruik; 

Or. en 

Motivering 

De lidstaten moeten de onder dat punt gespecificeerde maatregelen uitvoeren en niet de 

regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, zoals de voorgestelde 

formulering had kunnen doen vermoeden. Het amendement verduidelijkt tevens het begrip 

producenten van producten, dat in artikel 8, lid 1 wordt gedefinieerd, en maakt de lijst 

compleet van relevante actoren die een rol spelen in de waardeketen. Door ieders taken en 

verantwoordelijkheden duidelijk te omschrijven wordt de verantwoordingsplicht 

gewaarborgd. EU-richtsnoeren met betrekking tot taken en verantwoordelijkheden zullen 

bijdragen tot een geharmoniseerde tenuitvoerlegging op nationaal niveau. Ook wordt 

bijgedragen tot niet-discriminerende bepalingen die zowel de consument als de producent 

beschermen. 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 8 bis – lid 1 – streepje 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

- meetbare doelstellingen voor - meetbare doelstellingen voor 
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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; 

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, 

evenals andere doelstellingen die relevant 

worden geacht voor de regeling; 

Or. en 

Motivering 

De lidstaten moeten de onder dat punt gespecificeerde maatregelen uitvoeren en niet de 

regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, zoals de voorgestelde 

formulering had kunnen doen vermoeden. Het amendement verduidelijkt tevens het begrip 

producenten van producten, dat in artikel 8, lid 1 wordt gedefinieerd, en maakt de lijst 

compleet van relevante actoren die een rol spelen in de waardeketen. Door ieders taken en 

verantwoordelijkheden duidelijk te omschrijven wordt de verantwoordingsplicht 

gewaarborgd. EU-richtsnoeren met betrekking tot taken en verantwoordelijkheden zullen 

bijdragen tot een geharmoniseerde tenuitvoerlegging op nationaal niveau. Ook wordt 

bijgedragen tot de versterking van niet-discriminerende bepalingen die zowel de consument 

als de producent beschermen. 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 

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; 
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Or. en 

Motivering 

De lidstaten moeten de onder dat punt gespecificeerde maatregelen uitvoeren en niet de 

regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, zoals de voorgestelde 

formulering had kunnen doen vermoeden. Het amendement verduidelijkt tevens het begrip 

producenten van producten dat in artikel 8, lid 1 wordt gedefinieerd en maakt de lijst 

compleet van relevante actoren die een rol spelen in de waardeketen. Door ieders taken en 

verantwoordelijkheden duidelijk te omschrijven wordt de verantwoordingsplicht 

gewaarborgd. EU-richtsnoeren met betrekking tot taken en verantwoordelijkheden zullen 

bijdragen tot een geharmoniseerde tenuitvoerlegging op nationaal niveau. Ook wordt 

bijgedragen tot de versterking van niet-discriminerende bepalingen die zowel de consument 

als de producent beschermen. 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 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 en ten opzichte van kleine en 

middelgrote ondernemingen. In het 

bijzonder dienen de kosten die per 

eenheid in rekening worden gebracht 

door een organisatie die uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid toepast 

namens een producent van producten, en 

die betrekking hebben op diensten in 

verband met een specifiek product, voor 

alle producenten van producten hetzelfde 

te zijn. 

Or. en 

Motivering 

De lidstaten moeten de onder dat punt gespecificeerde maatregelen uitvoeren en niet de 

regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, zoals de voorgestelde 

formulering had kunnen doen vermoeden. Het amendement verduidelijkt tevens het begrip 

producenten van producten, dat in artikel 8, lid 1 wordt gedefinieerd, en maakt de lijst 

compleet van relevante actoren die een rol spelen in de waardeketen. Door ieders taken en 

verantwoordelijkheden duidelijk te omschrijven wordt de verantwoordingsplicht 
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gewaarborgd. EU-richtsnoeren met betrekking tot taken en verantwoordelijkheden zullen 

bijdragen tot een geharmoniseerde tenuitvoerlegging op nationaal niveau. Ook wordt 

bijgedragen tot de versterking van niet-discriminerende bepalingen die zowel de consument 

als de producent beschermen. 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 

Richtlijn 2008/98/EG 

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

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 - ertoe bijdragen dat zowel 

milieukosten gedurende de levenscyclus 

van producten als kosten aan het einde 

van de levensduur van producten worden 

meegenomen in de prijs van het product 

en producenten stimuleren bij het ontwerp 

van hun producten meer rekening te 

houden met recycleerbaarheid en 

hergebruik. 

Or. en 

Motivering 

De lidstaten moeten de onder dat punt gespecificeerde maatregelen uitvoeren en niet de 

regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, zoals de voorgestelde 

formulering had kunnen doen vermoeden. Het amendement verduidelijkt tevens het begrip 

producenten van producten, dat in artikel 8, lid 1 wordt gedefinieerd, en maakt de lijst van 

relevante actoren die een rol spelen in de waardeketen compleet. Door ieders taken en 

verantwoordelijkheden duidelijk te omschrijven wordt de verantwoordingsplicht 

gewaarborgd. EU-richtsnoeren met betrekking tot taken en verantwoordelijkheden zullen 

bijdragen tot een geharmoniseerde tenuitvoerlegging op nationaal niveau. Ook wordt 

bijgedragen tot de versterking van niet-discriminerende bepalingen die zowel de consument 

als de producent beschermen. 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 8 bis – lid 1 – streepje 4 ter (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 - duidelijke doelstellingen omvatten 

die bedoeld zijn ter verbetering van de 

productontwikkeling (milieubewuste 

ontwerpen) en niet alleen gericht zijn op 

het recyclen en terugwinnen van 

materiaal, maar ook op afvalpreventie; 

Or. en 

Motivering 

De lidstaten moeten de onder dat punt gespecificeerde maatregelen uitvoeren en niet de 

regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, zoals de voorgestelde 

formulering had kunnen doen vermoeden. Het amendement verduidelijkt tevens het begrip 

producenten van producten, dat in artikel 8, lid 1 wordt gedefinieerd, en maakt de lijst van 

relevante actoren die een rol spelen in de waardeketen compleet. Door ieders taken en 

verantwoordelijkheden duidelijk te omschrijven wordt de verantwoordingsplicht 

gewaarborgd. EU-richtsnoeren met betrekking tot taken en verantwoordelijkheden zullen 

bijdragen tot een geharmoniseerde tenuitvoerlegging op nationaal niveau. Ook wordt 

bijgedragen tot de versterking van niet-discriminerende bepalingen die zowel de consument 

als de producent beschermen. 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 8 bis – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De lidstaten nemen de nodige 

consumentenbeschermingsmaatregelen 

door: 

 a) ervoor te zorgen dat organisaties 

die namens producenten van producten 

uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid 

toepassen, bij gebruik van systemen voor 

de inzameling van afval geen 

afvalstoffenhouders achterstellen; 

 b) consumenten, zonder daarvoor 

extra kosten in rekening te brengen, te 

verzekeren van passende toegang tot en 
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beschikbaarheid van de systemen voor de 

inzameling van afval van alle organisaties 

die namens producenten van producten 

uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid 

toepassen in de geografische gebieden als 

omschreven in lid 3, onder a); 

 c) ervoor te zorgen dat alle 

organisaties die namens producenten van 

producten uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid 

toepassen in de geografische gebieden als 

omschreven in lid 3, onder a), aan 

vergelijkbare kwaliteits-, 

beschikbaarheids- en 

toegankelijkheidsnormen voldoen wat 

betreft dienstverlening en infrastructuur 

voor de inzameling van afval, zodat geen 

enkele consument wordt benadeeld op 

grond van zijn woonplaats; 

 d) ervoor te zorgen dat geen enkele 

organisatie die namens een producent van 

producten uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid toepast 

in de geografische gebieden als 

omschreven in lid 3, onder a), 

consumenten direct of indirect belet om 

producten in te leveren in het kader van 

de inzameling van afval, zelfs als de 

organisatie in kwestie haar streefcijfers 

reeds gehaald heeft. 

Or. en 

Motivering 

Het voorstel versterkt de bescherming van consumenten en verduidelijkt de verplichting van 

bedrijven om de regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid toe te passen. 

Ook wordt benadrukt dat consumenten niet gemakkelijk aanspraak kunnen maken op 

individuele diensten. Hierdoor kan het zo zijn dat de diensten van uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid in de door de consument te betalen prijs zijn opgenomen, 

maar dat er geen gebruik van kan worden gemaakt vanwege de afwezigheid of moeilijke 

toegankelijkheid van afvalinzamelingspunten, waardoor de consument hinder ondervindt of 

bijkomende kosten moet betalen. Om dergelijke situaties te voorkomen moet de consument 

door de wet worden beschermd. 
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Amendement  36 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 8 bis – lid 4 – alinea 1 – 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: 

Or. en 

Motivering 

De onbeperkte verplichting voor producenten/importeurs om alle kosten van afvalbeheer te 

dekken staat niet in verhouding tot hun taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de 

inzameling en sortering van gebruikte verpakkingen voor recycling. De verplichting zou voor 

de producenten onevenredig hoge en mogelijk onbeperkte kosten met zich meebrengen, die 

onevenredig zouden zijn aan hun verantwoordelijkheden en waar zij geen vat op zouden 

hebben. Dit amendement is bedoeld om de verantwoordelijkheden van producenten af te 

bakenen en hun financiële verplichtingen binnen de perken te houden. 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 8 bis – lid 4 – alinea 1 – letter a - streepje 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

- de kosten van de gescheiden 

inzameling, sortering en verwerking die 

nodig zijn om te voldoen aan de 

doelstellingen voor afvalbeheer als bedoeld 

in lid 1, tweede streepje, rekening houdend 

met de inkomsten uit het hergebruik of de 

verkoop van secundaire grondstoffen van 

hun producten; 

- de kosten van de gescheiden 

inzameling, sortering voor recycling en 

verwerking die nodig zijn om te voldoen 

aan de doelstellingen voor afvalbeheer als 

bedoeld in lid 1, tweede streepje, rekening 

houdend met de inkomsten uit het 

hergebruik of de verkoop van secundaire 

grondstoffen van hun producten; 

Or. en 

Motivering 

De onbeperkte verplichting voor producenten/importeurs om alle kosten van afvalbeheer te 
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dekken staat niet in verhouding tot hun taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de 

inzameling en sortering van gebruikte verpakkingen voor recycling. De verplichting zou voor 

de producenten onevenredig hoge en mogelijk onbeperkte kosten met zich meebrengen, die 

onevenredig zouden zijn aan hun verantwoordelijkheden en waar zij geen vat op zouden 

hebben. Dit amendement is bedoeld om de verantwoordelijkheden van producenten af te 

bakenen en hun financiële verplichtingen binnen de perken te houden. 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 8 bis – lid 4 – alinea 1 – letter a - streepje 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 – kosten voor het voorkomen en 

inzamelen van zwerfafval 

Or. en 

Motivering 

De verplichting om alle kosten van afvalbeheer te dekken zou voor de producenten 

onevenredig hoge en mogelijk onbeperkte kosten met zich meebrengen, die niet in verhouding 

zouden staan tot hun verantwoordelijkheden en waar zij geen vat op zouden hebben. Dit 

amendement is bedoeld om de verantwoordelijkheden van producenten af te bakenen en hun 

financiële verplichtingen binnen de perken te houden. De zinsnede "alle kosten (...) met 

inbegrip van" wijst erop dat de kosten per lidstaat kunnen verschillen, hetgeen tot 

versnippering van de interne markt kan leiden. 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 9 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Afvalpreventie Hergebruik van afval en afvalpreventie 

Or. en 

Motivering 

Door de titel uit te breiden wordt benadrukt dat bij hergebruik geen afval wordt gegenereerd. 
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Amendement  40 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 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; 

- moedigen de productie en het 

gebruik van producten aan die 

hulpbronnenefficiënt, duurzaam, 

herstelbaar en recycleerbaar zijn; 

Or. en 

 

Amendement  41 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 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 

afval worden; 

- 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 

die materialen afval worden; 

Or. en 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 9 – lid 1 – streepje 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

- moedigen de invoering van - moedigen de invoering van 
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systemen aan die activiteiten op het gebied 

van voorbereiding voor hergebruik 

stimuleren, met name voor elektrische en 

elektronische apparatuur, textiel en 

meubelen; 

systemen aan die activiteiten op het gebied 

van voorbereiding voor hergebruik 

stimuleren, met name voor elektrische en 

elektronische apparatuur, textiel, 

meubelen, verpakkingen, bouwmaterialen 

en bouwproducten; 

Or. en 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 

Richtlijn 2008/98/EG 

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

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 - moedigen de ondersteuning aan 

van onafhankelijke, in reparatie 

gespecialiseerde ondernemingen, 

bijvoorbeeld door middel van fiscale 

stimulansen, zoals verlaagde btw-tarieven, 

of aanbestedingscriteria, met inbegrip van 

criteria voor informatieverstrekking; 

Or. en 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 

Richtlijn 2008/98/EG 

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

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 - dragen bij tot de vermindering van 

het gehalte aan gevaarlijke stoffen in 

materialen en producten door streefcijfers 

vast te stellen, en bevorderen binnen de 

toeleveringsketen de communicatie over 

gevaarlijke stoffen; 

Or. en 
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Amendement  45 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 

Richtlijn 2008/98/EG 

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

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 - dragen bij tot de vermindering van 

de afvalproductie en de emissies die 

worden veroorzaakt door het verbruik van 

kunststof en kunststofcomponenten, ook 

met het oog op het tegengaan van 

vervuiling van de zee; 

Or. en 

 

Amendement  46 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 9 – lid 1 – streepje 5 bis (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 

de handel brengen van dergelijke 

producten op hun nationale markten; 

Or. en 

 

Amendement  47 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 9 – lid 1 – streepje 5 ter (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 - streven onder meer naar 

doorlopende communicatie en zijn erop 

gericht dat er regelmatig 

voorlichtingscampagnes worden opgestart 

om de bewustwording van afvalpreventie 

te bevorderen; 

Or. en 

 

Amendement  48 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 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 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. Ze kunnen tevens gebruik 

maken van aanvullende kwalitatieve en 

kwantitatieve indicatoren, waaronder 

indicatoren om toezicht te houden op de 

productie van ander afval dan stedelijk 

afval. 

Or. en 

 

Amendement  49 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 – letter -a (nieuw) 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 11 – titel 
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Bestaande tekst Amendement 

 -a) de titel van artikel 11 wordt 

vervangen door: 

"Hergebruik en recycling" "Voorbereiding voor hergebruik en 

recycling" 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:nl:PDF) 

Motivering 

Het amendement benadrukt dat het proces van voorbereiding voor hergebruik verband houdt 

met afval en de eventuele verwerking ervan. 

 

Amendement  50 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 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 

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. 

1. De lidstaten nemen passende 

maatregelen ter bevordering van 

activiteiten op het gebied van 

voorbereiding voor hergebruik, met name 

door het aanmoedigen van het opzetten en 

ondersteunen van ondernemingen en 

netwerken voor voorbereiding voor 

hergebruik, in het bijzonder die die als 

sociale ondernemingen opereren, en door 

het vergemakkelijken van de toegang van 

deze netwerken tot afvalinzamelpunten en 

-voorzieningen en het stimuleren van de 

toepassing van economische instrumenten, 

aanbestedingscriteria, kwantitatieve 

doelstellingen of andere maatregelen. 

Or. en 

Motivering 

De aard van hergebruik en voorbereiding voor hergebruik moet worden verduidelijkt, 
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waarbij rekening moet worden gehouden met de organisaties die bij deze processen zijn 

betrokken. Het is van essentieel belang dat er doelstellingen voor hergebruik worden 

ingevoerd, zodat de samenwerking tussen alle actoren binnen de afvalstroom kan worden 

verbeterd en er, in de vorm van voorbereiding voor hergebruik, een alternatief kan worden 

geboden voor afvalverwerking. Het is ook een best practice, omdat tal van lidstaten deze 

doelstellingen reeds hebben ingevoerd. 

 

Amendement  51 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 – letter a 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 11 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Om ervoor te zorgen dat exploitanten van 

organisaties voor hergebruik toegang 

hebben tot dergelijke 

afvalinzamelingspunten en -

voorzieningen stellen de lidstaten 

kwantitatieve doelstellingen vast voor 

voorbereiding voor hergebruik. Tegen 

2020 bestaat ten minste 2 % van het 

opgehaalde stedelijk afval hoofdzakelijk 

uit afval van elektrische en elektronische 

apparatuur, meubelen en textiel. Tegen 

2030 wordt dit aandeel verhoogd tot 4 %. 

Or. en 

Motivering 

De aard van hergebruik en voorbereiding voor hergebruik moet worden verduidelijkt, 

waarbij rekening moet worden gehouden met de organisaties die bij deze processen zijn 

betrokken. Het is van essentieel belang dat er doelstellingen voor hergebruik worden 

ingevoerd, zodat de samenwerking tussen alle actoren binnen de afvalstroom kan worden 

verbeterd en er, in de vorm van voorbereiding voor hergebruik, een alternatief kan worden 

geboden voor afvalverwerking. Het is ook een best practice, omdat tal van lidstaten deze 

doelstellingen reeds hebben ingevoerd. 

 

Amendement  52 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 1 – punt 10 – letter b 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 11 – lid 1 – alinea 3 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten nemen maatregelen ter 

bevordering van sorteersystemen voor 

bouw- en sloopafval en voor ten minste het 

volgende: hout, granulaten, metaal, glas, 

en pleister. 

Om de in lid 2, onder b), gestelde 

doelstellingen te verwezenlijken nemen de 

lidstaten maatregelen ter bevordering van 

sorteersystemen voor bouw- en sloopafval 

en voor ten minste het volgende: hout, 

minerale bestanddelen (beton, bakstenen, 

tegels en keramische producten), metaal, 

glas, plastic en pleister.  

 De lidstaten nemen maatregelen ter 

bevordering van sorteersystemen voor 

commercieel en industrieel afval voor ten 

minste het volgende: metaal, plastic, 

papier en karton, bioafval, glas en hout. 

Or. en 

Motivering 

De aard van hergebruik en voorbereiding voor hergebruik moet worden verduidelijkt, 

waarbij rekening moet worden gehouden met de organisaties die bij deze processen zijn 

betrokken. Het is van essentieel belang dat er doelstellingen voor hergebruik worden 

ingevoerd, zodat de samenwerking tussen alle actoren binnen de afvalstroom kan worden 

verbeterd en er, in de vorm van voorbereiding voor hergebruik, een alternatief kan worden 

geboden voor afvalverwerking. Het is ook een best practice, omdat tal van lidstaten deze 

doelstellingen reeds hebben ingevoerd. 

 

Amendement  53 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 – letter d 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 11 – lid 2 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) tegen 2030 wordt de voorbereiding 

voor hergebruik en de recycling van 

stedelijk afval verhoogd tot minimaal 65 

gewichtsprocent."; 

d) tegen 2030 wordt de voorbereiding 

voor hergebruik en de recycling van 

stedelijk afval verhoogd tot minimaal 70 

gewichtsprocent."; 

Or. en 
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Amendement  54 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 – letter d 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 11 – lid 2 – letter d bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 d bis) tegen 2020 wordt de regeneratie 

van afgewerkte olie verhoogd tot 

minimaal 60 gewichtsprocent van de in de 

Unie geproduceerde en verzamelde 

afgewerkte olie; 

Or. en 

Motivering 

Het regenereren van afgewerkte olie tot basisolie is een hulpbronnenefficiënte en technisch 

goed haalbare manier om deze gevaarlijke afvalstroom te beheren. Om de vastgestelde 

streefpercentages voor de regeneratie van afgewerkte olie te behalen zijn er, ter 

ondersteuning van de regeneratie van afgewerkte olie, EU-brede streefcijfers noodzakelijk 

voor de inzameling ervan. Ingevolge de verplichtingen zoals neergelegd in artikel 21 van 

Richtlijn 2008/98/EG wordt afgewerkte olie in alle EU-lidstaten reeds gescheiden 

ingezameld. Streefcijfers voor de inzameling van afgewerkte olie zouden derhalve bijdragen 

tot de tenuitvoerlegging van artikel 21 in de EU-lidstaten. 

 

Amendement  55 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 – letter d 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 11 – lid 2 – letter d ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 d ter) tegen 2030 wordt de regeneratie 

van afgewerkte olie verhoogd tot 

minimaal 85 gewichtsprocent van de in de 

Unie geproduceerde en verzamelde 

afgewerkte olie; 

Or. en 

Motivering 

Het regenereren van afgewerkte olie tot basisolie is een hulpbronnenefficiënte en technisch 
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goed haalbare manier om deze gevaarlijke afvalstroom te beheren. Om de vastgestelde 

streefpercentages voor de regeneratie van afgewerkte olie te behalen zijn er, ter 

ondersteuning van de regeneratie van afgewerkte olie, EU-brede streefcijfers noodzakelijk 

voor de inzameling ervan. Ingevolge de verplichtingen zoals neergelegd in artikel 21 van 

Richtlijn 2008/98/EG wordt afgewerkte olie in alle EU-lidstaten reeds gescheiden 

ingezameld. Streefcijfers voor de inzameling van afgewerkte olie zouden derhalve bijdragen 

tot de tenuitvoerlegging van artikel 21 in de EU-lidstaten. 

 

Amendement  56 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 – letter d 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 11 – lid 2 – letter d quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 d quater) met het oog op het behalen 

van de streefpercentages voor de 

regeneratie van afgewerkte olie, en 

onverminderd de in artikel 21 omschreven 

verplichtingen, wordt de jaarlijkse 

inzameling van afgewerkte olie tegen 

2020 verhoogd tot minimaal 95 

gewichtsprocent en tegen 2025 tot 100 

gewichtsprocent van de in de Unie 

geproduceerde en verzamelde afgewerkte 

olie. 

Or. en 

Motivering 

Het regenereren van afgewerkte olie tot basisolie is een hulpbronnenefficiënte en technisch 

goed haalbare manier om deze gevaarlijke afvalstroom te beheren. Om de vastgestelde 

streefpercentages voor de regeneratie van afgewerkte olie te behalen zijn er, ter 

ondersteuning van de regeneratie van afgewerkte olie, EU-brede streefcijfers noodzakelijk 

voor de inzameling ervan. Ingevolge de verplichtingen zoals neergelegd in artikel 21 van 

Richtlijn 2008/98/EG wordt afgewerkte olie in alle EU-lidstaten reeds gescheiden 

ingezameld. Streefcijfers voor de inzameling van afgewerkte olie zouden derhalve bijdragen 

tot de tenuitvoerlegging van artikel 21 in de EU-lidstaten. 

 

Amendement  57 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 – letter f bis (nieuw) 
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Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 8 bis – lid 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 f bis) Aan artikel 11 wordt het volgende 

lid toegevoegd: 

 “5 bis. Om de uitgangssituatie voor het 

vaststellen van doelstellingen voor 

recycling van ongevaarlijk commercieel 

en industrieel afval nauwkeurig in kaart 

te brengen verzamelt de Commissie, op 

basis van algemene rapportages van de 

lidstaten, gegevens over dergelijk afval. 

 Binnen zes maanden na het einde van het 

verslagjaar waarvoor de gegevens zijn 

verzameld, dienen de lidstaten deze 

gegevens elektronisch in bij de 

Commissie. Binnen twee jaar na de 

verzameling van de gegevens overweegt de 

Commissie aan de hand van een 

effectbeoordeling de mogelijkheid om 

tegen 2025, in ieder geval wat papier, 

metaal en bioafval betreft, afzonderlijke 

doelstellingen vast te stellen voor de 

recycling van inert ongevaarlijk 

commercieel en industrieel afval.” 

Or. en 

 

Amendement  58 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 11 bis – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Bij het berekenen of de in artikel 

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

bedoelde doelstellingen zijn bereikt: 

1. Bij het berekenen of de in artikel 

11, lid 2, onder c) tot en met d quater), en 

artikel 11, lid 3, bedoelde doelstellingen 

zijn bereikt: 

Or. en 
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Motivering 

De verwijzing is aangepast naar aanleiding van de amendementen op artikel 11, lid 2. 

 

Amendement  59 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 11 bis – lid 1 – alinea 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) de lidstaten kunnen producten en 

componenten meerekenen die zijn 

voorbereid voor hergebruik door erkende 

exploitanten van installaties voor 

hergebruik of erkende 

statiegeldregelingen. Om het aangepaste 

percentage stedelijk afval dat wordt 

voorbereid voor hergebruik en wordt 

gerecycleerd te berekenen, maken de 

lidstaten, rekening houdend met het 

gewicht van de voor hergebruik 

voorbereide producten en componenten, 

gebruik van geverifieerde gegevens van de 

exploitanten en passen zij de in bijlage VI 

opgenomen formule toe. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  60 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 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 

samenhang met de verbranding in 

verhouding tot het aandeel stedelijk afval 

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 

samenhang met energieherwinning en de 

verbranding in verhouding tot het aandeel 
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dat wordt verbrand, mits de gerecycleerde 

metalen voldoen aan bepaalde 

kwaliteitseisen. 

stedelijk afval dat wordt verbrand, mits de 

gerecycleerde metalen voldoen aan 

bepaalde kwaliteitseisen. 

Or. en 

 

Amendement  61 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 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 metalen 

die zijn gerecycleerd in samenhang met 

energieherwinning en verbranding, met 

inbegrip van de kwaliteitscriteria voor de 

gerecycleerde metalen. 

Or. en 

 

Amendement  62 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 11 ter – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Commissie stelt in 

samenwerking met het Europees 

Milieuagentschap uiterlijk drie jaar vóór 

elk van de in artikel 11, lid 2, onder c) en 

d), en artikel 11, lid 3, vastgestelde 

termijnen verslagen op over de voortgang 

in de richting van de in die bepalingen 

1. De Commissie stelt in 

samenwerking met het Europees 

Milieuagentschap uiterlijk drie jaar vóór 

elk van de in artikel 11, lid 2, onder c) tot 

en met d quater), en artikel 11, lid 3, 

vastgestelde termijnen verslagen op over 

de voortgang in de richting van de in die 
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vastgelegde doelstellingen. bepalingen vastgelegde doelstellingen. 

Or. en 

 

Amendement  63 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 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. De lidstaten nemen maatregelen 

om ervoor te zorgen dat de 

selectieprocedures voor afvalbeheerders, 

die worden uitgevoerd door lokale 

autoriteiten en organisaties die namens 

producenten van in de Unie op de markt 

gebrachte producten uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid 

toepassen, sociale clausules bevatten die 

gericht zijn op de ondersteuning van de 

rol van sociale ondernemingen.” 

Or. en 

 

Amendement  64 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 13 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 22 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. 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 

kwaliteitsnormen voor compost wordt 

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

1. De lidstaten moeten zorgen voor de 

gescheiden inzameling van bioafval om te 

waarborgen dat aan de desbetreffende 

kwaliteitsnormen voor compost wordt 

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

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



 

PE582.196v01-00 42/44 PA\1093649NL.doc 

NL 

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

doelstellingen te behalen. 

doelstellingen te behalen. 

Or. en 

 

Amendement  65 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 22 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 38 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Commissie kan richtsnoeren 

opstellen voor de interpretatie van de 

definities van nuttige toepassing en 

verwijdering. 

1. De Commissie kan richtsnoeren 

opstellen voor de interpretatie van de 

definities van afvalpreventie, hergebruik, 

nuttige toepassing en verwijdering. 

Or. en 

 

Amendement  66 

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 

Or. en 

Motivering 

Het combineren van de doelstellingen voor recycling en voorbereiding voor hergebruik, 

waarmee ze op hetzelfde niveau van de hiërarchie worden geplaatst, is niet in 

overeenstemming met de afvalhiërachie van de EU en is daarom vanuit beleidsoogpunt niet 

zinvol. Het betreft hier twee totaal verschillende activiteiten. Door afzonderlijke 

doelstellingen vast te stellen voor de recycling van stedelijk afval wordt de kans op zowel 

grote verschillen in gewicht als overschaduwende effecten bij de aggregatie van gegevens 
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verkleind. Bovendien is het de beste manier om gerichte doelstellingen vast te stellen voor 

recycling van hoge kwaliteit en preventie via hergebruik. 

 

Amendement  67 

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, 

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

gebruiken de lidstaten de volgende 

formule: 

Voor het berekenen van het aangepaste 

percentage van recycling overeenkomstig 

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

11, lid 3, gebruiken de lidstaten de 

volgende formule: 

Or. en 

Motivering 

Het combineren van de doelstellingen voor recycling en voorbereiding voor hergebruik, 

waarmee ze op hetzelfde niveau van de hiërarchie worden geplaatst, is niet in 

overeenstemming met de afvalhiërachie van de EU en is daarom vanuit beleidsoogpunt niet 

zinvol. Het betreft hier twee totaal verschillende activiteiten. Door afzonderlijke 

doelstellingen vast te stellen voor de recycling van stedelijk afval wordt de kans op zowel 

grote verschillen in gewicht als overschaduwende effecten bij de aggregatie van gegevens 

verkleind. Bovendien is het de beste manier om gerichte doelstellingen vast te stellen voor 

recycling van hoge kwaliteit en preventie via hergebruik. 

 

Amendement  68 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage VI – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 

Schrappen 

Or. en 
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Amendement  69 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage VI – alinea 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 

 

  

Or. en 

 

Amendement  70 

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 

Or. en 

 

 


