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Amendement 1
Mario Pirillo

Ontwerpresolutie
Visum 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. onder verwijzing naar de 
wetgevingsresolutie van het Europees 
Parlement van 17 januari 2002 
betreffende het gemeenschappelijk 
standpunt, door de Raad vastgesteld met 
het oog op de aanneming van het besluit 
van het Europees Parlement en de Raad 
tot vaststelling van het zesde 
milieuactieprogramma van de Europese 
Gemeenschap, 

Or. it

Amendement 2
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat een Europa dat 
efficiënt gebruikmaakt van hulpbronnen 
één van de paradepaardjes is van de 
Europa 2020-strategie, en dat een 
efficiënt gebruik van de hulpbronnen 
bijgevolg moet worden aangemoedigd; 
overwegende dat het recyclen van bioafval 
bijdraagt aan een efficiënt gebruik van de 
hulpbronnen,

Or. en
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Amendement 3
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Overweging -A bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

-A bis. overwegende dat de Commissie 
krachtens artikel 8, lid 2, punt iv), van het 
zesde milieuactieprogramma van de 
Europese Gemeenschap (2001-2010) van 
22 juli 2002 verplicht is regelgeving te 
ontwikkelen met betrekking tot biologisch 
afbreekbare afvalstoffen, als één van de 
prioritaire acties om de doelstelling op het 
vlak van het duurzaam gebruik en beheer 
van natuurlijke hulpbronnen en afval te 
verwezenlijken; overwegende dat er zelfs 
acht jaar later nog geen 
wetgevingsvoorstel is ingediend, wat 
onaanvaardbaar is,

Or. en

Amendement 4
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. wijst erop dat het concept 
"bioafval" zoals dit wordt gehanteerd in 
het Groenboek, te beperkt is en de realiteit 
niet weerspiegelt: er is een veel grotere 
verscheidenheid aan bioafval dat wordt 
gecomposteerd of verteerd (en erna 
gecomposteerd),

Or. en
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Amendement 5
Andrés Perello Rodríguez

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat een goed beheer 
van bioafval niet enkel positieve gevolgen 
heeft voor het milieu, maar ook op sociaal 
en op economisch vlak,

Or. es

Amendement 6
Mario Pirillo

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat Richtlijn 
99/31/EG betreffende het storten van 
afvalstoffen niet voorziet in voldoende 
instrumenten voor het duurzaam beheer 
van organisch afval,

Or. it

Amendement 7
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Overweging C 

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de voorschriften 
betreffende het beheer van bioafval 
versnipperd zijn en dat de bestaande 
wetgevingsinstrumenten ontoereikend zijn 
om de doelstellingen van een efficiënt 
beheer van bioafval te realiseren; 
overwegende dat het daarom noodzakelijk 

Schrappen
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is dat er een specifieke richtlijn voor het 
beheer van bioafval komt; overwegende 
dat de samenvoeging van alle verspreide 
voorschriften betreffende het beheer van 
bioafval in een enkel instrument enerzijds 
op zich al een bewijs van goede wetgeving 
is en anderzijds zou zorgen voor 
vereenvoudiging, duidelijkheid en 
rechtszekerheid, wat het vertrouwen van 
de particuliere en de 
overheidsinvesteerders op lange termijn 
zou garanderen,

Or. en

Amendement 8
Struan Stevenson

Ontwerpresolutie
Overweging C 

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de voorschriften 
betreffende het beheer van bioafval 
versnipperd zijn en dat de bestaande 
wetgevingsinstrumenten ontoereikend zijn 
om de doelstellingen van een efficiënt 
beheer van bioafval te realiseren; 
overwegende dat het daarom noodzakelijk 
is dat er een specifieke richtlijn voor het 
beheer van bioafval komt; overwegende 
dat de samenvoeging van alle verspreide 
voorschriften betreffende het beheer van 
bioafval in een enkel instrument enerzijds 
op zich al een bewijs van goede wetgeving 
is en anderzijds zou zorgen voor 
vereenvoudiging, duidelijkheid en 
rechtszekerheid, wat het vertrouwen van de 
particuliere en de overheidsinvesteerders 
op lange termijn zou garanderen,

C. overwegende dat de voorschriften 
betreffende het beheer van bioafval 
versnipperd zijn en dat de bestaande 
wetgevingsinstrumenten ontoereikend zijn 
om de doelstellingen van een efficiënt 
beheer van bioafval te realiseren; 
overwegende dat een specifieke richtlijn 
bijgevolg nuttig kan zijn als een van de 
mogelijkheden voor het beheer van 
bioafval; overwegende dat hiernaast zou 
kunnen worden overwogen dat, in de 
context van de consolidering van de EU-
regelgeving inzake afval, de samenvoeging 
van alle verspreide voorschriften 
betreffende het beheer van bioafval in een 
enkel instrument enerzijds op zich al een 
bewijs van goede wetgeving is en 
anderzijds zou zorgen voor 
vereenvoudiging, duidelijkheid en 
rechtszekerheid, wat het vertrouwen van de 
particuliere en de overheidsinvesteerders 
op lange termijn zou garanderen,

Or. en
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Amendement 9
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Overweging C 

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de voorschriften 
betreffende het beheer van bioafval 
versnipperd zijn en dat de bestaande 
wetgevingsinstrumenten ontoereikend zijn 
om de doelstellingen van een efficiënt 
beheer van bioafval te realiseren; 
overwegende dat het daarom noodzakelijk 
is dat er een specifieke richtlijn voor het 
beheer van bioafval komt; overwegende 
dat de samenvoeging van alle verspreide 
voorschriften betreffende het beheer van 
bioafval in een enkel instrument enerzijds 
op zich al een bewijs van goede wetgeving 
is en anderzijds zou zorgen voor 
vereenvoudiging, duidelijkheid en 
rechtszekerheid, wat het vertrouwen van de 
particuliere en de overheidsinvesteerders 
op lange termijn zou garanderen,

C. overwegende dat de voorschriften 
betreffende het beheer van bioafval 
versnipperd zijn en dat de bestaande 
wetgevingsinstrumenten ontoereikend zijn 
om de doelstellingen van een efficiënt 
beheer van bioafval te realiseren; 
overwegende dat het daarom noodzakelijk 
is dat er een specifieke richtlijn voor het 
beheer van bioafval komt; overwegende 
dat de samenvoeging van alle verspreide 
voorschriften betreffende het beheer van 
bioafval in een enkel instrument enerzijds 
op zich al een bewijs van goede wetgeving 
is en anderzijds zou zorgen voor 
vereenvoudiging, meer duidelijkheid, een 
beter toezicht, een betere handhaving en 
uitvoering en rechtszekerheid, wat het 
vertrouwen van de particuliere en de 
overheidsinvesteerders op lange termijn 
zou garanderen,

Or. en

Amendement 10
Andrés Perello Rodríguez

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat in de conclusies 
van de conferentie over het recyclen van 
bioafval in Europa, die op 15 februari 
2010 plaatsvond in Barcelona en waaraan 
werd deelgenomen door de Raad, de 
Commissie en het Europees Parlement 
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(*), is opgenomen dat het nodig is 
maatregelen te nemen om een Europees 
wetgevingskader voor bioafval tot stand te 
brengen, aangezien dit een cruciaal 
moment is om verdere stappen te nemen 
om deze kwestie te reguleren,
* Raad van de EU - nota van het 
secretariaat van 9 maart 2010.

Or. es

Amendement 11
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Overweging D 

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat een specifieke 
richtlijn betreffende bioafval voldoende 
soepel moet zijn en ruimte moet bieden 
aan de diverse beschikbare beheersopties 
zodat rekening kan worden gehouden met 
het grote aantal variabelen en lokale 
overwegingen,

Schrappen

Or. en

Amendement 12
Struan Stevenson

Ontwerpresolutie
Overweging D 

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat een specifieke 
richtlijn betreffende bioafval voldoende 
soepel moet zijn en ruimte moet bieden aan 
de diverse beschikbare beheersopties zodat 
rekening kan worden gehouden met het 
grote aantal variabelen en lokale 
overwegingen,

D. overwegende dat specifieke regelgeving
betreffende bioafval voldoende soepel 
moet zijn en ruimte moet bieden aan de 
diverse beschikbare beheersopties zodat 
rekening kan worden gehouden met het 
grote aantal variabelen en lokale 
overwegingen,
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Or. en

Amendement 13
Elena Oana Antonescu

Ontwerpresolutie
Overweging E 

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat het vaste huishoudelijk 
afval voor 30% uit bioafval bestaat; 
overwegende dat de hoeveelheid bioafval 
in de Europese Unie toeneemt; dat bioafval 
een belangrijke bron van broeikasgassen is 
en nog andere negatieve gevolgen heeft 
voor het milieu wanneer het op 
stortplaatsen terecht komt,

E. overwegende dat het vaste huishoudelijk 
afval voor 30% uit bioafval bestaat; 
overwegende dat de hoeveelheid bioafval 
in de Europese Unie toeneemt; dat bioafval 
een belangrijke bron van broeikasgassen is 
en nog andere negatieve gevolgen heeft 
voor het milieu wanneer het op 
stortplaatsen terecht komt; overwegende 
dat dit gebeurt in omstandigheden die 
ervoor hebben gezorgd dat afvalbeheer 
momenteel de vierde grootste bron van 
broeikasgassen is,

Or. ro

Amendement 14
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat in de praktijk niet 
enkel bioafval van huishoudelijke 
oorsprong op een duurzame manier wordt 
verwerkt; er zijn veel meer verschillende 
soorten bioafval,

Or. en
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Amendement 15
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Overweging F 

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het potentieel van 
bioafval grotendeels onbenut blijft en dat 
het in de diverse lidstaten op een zeer 
uiteenlopende manier wordt beheerd; 
overwegende dat er een beter beheer van 
deze afvalstoffen noodzakelijk is om te 
zorgen voor een efficiënt en duurzaam 
beheer van de middelen; overwegende dat 
er inspanningen nodig zijn om bioafval 
beter te benutten, zodat de doelstellingen in 
verband met recycling en hernieuwbare 
energie kunnen worden gerealiseerd en op 
die manier kan worden bijgedragen aan de 
doelstellingen van de EU-2020-strategie,

F. overwegende dat het potentieel van 
bioafval grotendeels onbenut blijft en dat 
het in de diverse lidstaten op een zeer 
uiteenlopende manier wordt beheerd; 
overwegende dat er een beter beheer van 
deze afvalstoffen noodzakelijk is om te 
zorgen voor een efficiënt en duurzaam 
beheer van de middelen; overwegende dat 
er inspanningen nodig zijn om bioafval 
beter te benutten, zodat de doelstellingen in 
verband met recycling en hernieuwbare 
energie kunnen worden gerealiseerd en op 
die manier kan worden bijgedragen aan de 
doelstellingen van de EU-2020-strategie, 
met name binnen het kader van het 
toonaangevend initiatief met betrekking 
tot een efficiënt beheer van de 
hulpbronnen,

Or. en

Amendement 16
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Overweging F 

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het potentieel van 
bioafval grotendeels onbenut blijft en dat 
het in de diverse lidstaten op een zeer 
uiteenlopende manier wordt beheerd; 
overwegende dat er een beter beheer van 
deze afvalstoffen noodzakelijk is om te 
zorgen voor een efficiënt en duurzaam 
beheer van de middelen; overwegende dat 
er inspanningen nodig zijn om bioafval 
beter te benutten, zodat de doelstellingen 

F. overwegende dat het potentieel van 
bioafval grotendeels onbenut blijft en dat 
het in de diverse lidstaten op een zeer 
uiteenlopende manier wordt beheerd; 
overwegende dat er een beter beheer van 
deze afvalstoffen noodzakelijk is om te 
zorgen voor een efficiënt en duurzaam 
beheer van de middelen; overwegende dat 
er inspanningen nodig zijn om bioafval 
gescheiden op te halen, zodat de 
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in verband met recycling en hernieuwbare 
energie kunnen worden gerealiseerd en op 
die manier kan worden bijgedragen aan de 
doelstellingen van de EU-2020-strategie,

doelstellingen in verband met recycling 
kunnen worden gerealiseerd en op die 
manier kan worden bijgedragen aan de 
doelstellingen van de EU-2020-strategie,

Or. en

Amendement 17
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ontwerpresolutie
Overweging G 

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het beheer van deze 
afvalstoffen rekening moet houden met de 
"afvalhiërarchie": preventie en reductie; 
hergebruik; recycling; andere manieren van 
valorisatie, zoals voor energiedoeleinden, 
en, in allerlaatste instantie, het storten 
(overeenkomstig artikel 4 van de 
kaderrichtlijn betreffende afvalstoffen); 
overwegende dat afvalpreventie het 
hoofddoel van het beheer van bioafval 
moet zijn; overwegende dat preventie 
onder meer verspilling van levensmiddelen 
en groen afval kan helpen vermijden, 
bijvoorbeeld door middel van een betere 
planning van de openbare parken en de 
aanplanting van struiken en bomen die 
weinig onderhoud vergen,

G. overwegende dat het beheer van deze 
afvalstoffen rekening moet houden met de 
"afvalhiërarchie": preventie en reductie; 
hergebruik; recycling; andere manieren van 
valorisatie, zoals voor energiedoeleinden, 
en, in allerlaatste instantie, het storten 
(overeenkomstig artikel 4 van de 
kaderrichtlijn betreffende afvalstoffen); 
overwegende dat afvalpreventie het 
hoofddoel van het beheer van bioafval 
moet zijn; overwegende dat preventie 
onder meer verspilling van levensmiddelen 
en groen afval kan helpen vermijden, 
bijvoorbeeld door middel van een betere 
planning van de openbare parken en de 
aanplanting van struiken en bomen die 
weinig onderhoud vergen, maar indien 
krachtens de afvalhiërarchie wordt 
vastgesteld dat afvalpreventie niet 
mogelijk is, moet worden besloten 
biologisch afbreekbaar afval te 
behandelen op een manier die geen 
energie oplevert maar die nutriënten 
bewaart (composteren) of op een manier 
die energie oplevert en nutriënten bewaart 
(productie van biogas),

Or. lt
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Amendement 18
Elena Oana Antonescu

Ontwerpresolutie
Overweging G 

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het beheer van deze 
afvalstoffen rekening moet houden met de 
"afvalhiërarchie": preventie en reductie; 
hergebruik; recycling; andere manieren van 
valorisatie, zoals voor energiedoeleinden, 
en, in allerlaatste instantie, het storten 
(overeenkomstig artikel 4 van de 
kaderrichtlijn betreffende afvalstoffen); 
overwegende dat afvalpreventie het 
hoofddoel van het beheer van bioafval 
moet zijn; overwegende dat preventie 
onder meer verspilling van levensmiddelen 
en groen afval kan helpen vermijden, 
bijvoorbeeld door middel van een betere 
planning van de openbare parken en de 
aanplanting van struiken en bomen die 
weinig onderhoud vergen,

G. overwegende dat het beheer van deze 
afvalstoffen rekening moet houden met de 
"afvalhiërarchie": preventie en reductie; 
hergebruik; recycling; andere manieren van 
valorisatie, zoals voor energiedoeleinden, 
en, in allerlaatste instantie, het storten 
(overeenkomstig artikel 4 van de 
kaderrichtlijn betreffende afvalstoffen); 
overwegende dat afvalpreventie het 
hoofddoel van het beheer van bioafval 
moet zijn; overwegende dat preventie 
onder meer verspilling van levensmiddelen 
en groen afval kan helpen vermijden, 
bijvoorbeeld door middel van een betere 
planning van de openbare parken en de 
aanplanting van struiken en bomen die 
weinig onderhoud vergen; overwegende 
dat er technologieën en methoden bestaan 
die een efficiënter beheer van bioafval 
mogelijk maken, en dat de 
overheidsinstanties een voorbeeldfunctie 
moeten vervullen door hiervoor te opteren 
in de publieke ruimte,

Or. ro

Amendement 19
Mario Pirillo

Ontwerpresolutie
Overweging G 

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het beheer van deze 
afvalstoffen rekening moet houden met de 
"afvalhiërarchie": preventie en reductie; 
hergebruik; recycling; andere manieren van 
valorisatie, zoals voor energiedoeleinden, 

G. overwegende dat het beheer van deze 
afvalstoffen rekening moet houden met de 
"afvalhiërarchie": preventie en reductie; 
hergebruik; recycling; andere manieren van 
valorisatie, zoals voor energiedoeleinden, 
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en, in allerlaatste instantie, het storten 
(overeenkomstig artikel 4 van de 
kaderrichtlijn betreffende afvalstoffen); 
overwegende dat afvalpreventie het 
hoofddoel van het beheer van bioafval 
moet zijn; overwegende dat preventie
onder meer verspilling van 
levensmiddelen en groen afval kan helpen 
vermijden, bijvoorbeeld door middel van 
een betere planning van de openbare
parken en de aanplanting van struiken en 
bomen die weinig onderhoud vergen,

en, in allerlaatste instantie, het storten 
(overeenkomstig artikel 4 van de 
kaderrichtlijn betreffende afvalstoffen); 
overwegende dat afvalpreventie het 
hoofddoel van het beheer van bioafval 
moet zijn; overwegende dat gescheiden 
ophaling met name een optimaal beheer 
mogelijk maakt van bepaalde soorten 
afval, zoals keukenafval en biologisch 
afbreekbaar en composteerbaar afval van 
restaurants die wegwerp-eetgerei 
gebruiken, alsook een beter beheer van
parken en tuinen met struiken en bomen 
die weinig onderhoud vergen,

Or. it

Amendement 20
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Overweging G 

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het beheer van deze 
afvalstoffen rekening moet houden met de 
"afvalhiërarchie": preventie en reductie; 
hergebruik; recycling; andere manieren van 
valorisatie, zoals voor energiedoeleinden, 
en, in allerlaatste instantie, het storten 
(overeenkomstig artikel 4 van de 
kaderrichtlijn betreffende afvalstoffen); 
overwegende dat afvalpreventie het 
hoofddoel van het beheer van bioafval 
moet zijn; overwegende dat preventie 
onder meer verspilling van levensmiddelen 
en groen afval kan helpen vermijden, 
bijvoorbeeld door middel van een betere 
planning van de openbare parken en de 
aanplanting van struiken en bomen die 
weinig onderhoud vergen,

G. overwegende dat het beheer van deze 
afvalstoffen rekening moet houden met de 
"afvalhiërarchie": preventie en reductie; 
hergebruik; recycling; andere manieren van 
valorisatie, zoals voor energiedoeleinden, 
en, in allerlaatste instantie, het storten 
(overeenkomstig artikel 4 van de 
kaderrichtlijn betreffende afvalstoffen); 
overwegende dat afvalpreventie het 
hoofddoel van het beheer van bioafval 
moet zijn; overwegende dat preventie 
onder meer verspilling van levensmiddelen 
en groen afval kan helpen vermijden, 
bijvoorbeeld door middel van een betere 
planning van de voedselconsumptie op het 
niveau van de consument en op 
cateringniveau, thuiscompostering of het 
ontwerpen van openbare parken met
struiken en bomen die weinig onderhoud 
vergen,

Or. en
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Amendement 21
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat vochtig bioafval 
de efficiëntie van verbranding verlaagt; 
overwegende dat de verbranding van 
bioafval indirect wordt aangemoedigd 
door de richtlijn betreffende de 
elektriciteitsopwekking uit duurzame 
energiebronnen; overwegende dat 
bioafval beter kan bijdragen aan de 
bestrijding van de klimaatverandering 
door middel van recycling tot compost, om 
zo de bodemkwaliteit te verbeteren en te 
zorgen voor de vastlegging van koolstof, 
wat momenteel niet wordt aangemoedigd 
door de richtlijn betreffende de 
elektriciteitsopwekking uit duurzame 
energiebronnen,

Or. en

Amendement 22
Mario Pirillo

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat de compostering 
van organisch afval toelaat dat biologisch 
afbreekbare en composteerbare producten 
worden gerecycled die reeds vallen onder 
een communautair initiatief (het initiatief 
voor leidende markten),

Or. it
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Amendement 23
Andrés Perello Rodríguez

Ontwerpresolutie
Overweging H 

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat bioafval een 
belangrijke rol te spelen heeft in de strijd 
tegen de klimaatverandering, en dat het 
mogelijkheden biedt om bodemaantasting 
tegen te gaan en de productie van 
hernieuwbare energie te bevorderen, 

H. overwegende dat het nodig is te zorgen 
voor een geïntegreerd perspectief voor het 
beleid inzake energie en 
bodembescherming, in lijn met de 
doelstellingen op het vlak van de 
beperking van de klimaatverandering, om 
te komen tot een vanuit milieuoogpunt 
effectief beheer van bioafval; 
overwegende dat met name bioafval een 
rol te spelen heeft in de bevordering van
de productie van hernieuwbare energie,

Or. es

Amendement 24
Jo Leinen

Ontwerpresolutie
Overweging H 

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat bioafval een 
belangrijke rol te spelen heeft in de strijd 
tegen de klimaatverandering, en dat het 
mogelijkheden biedt om bodemaantasting 
tegen te gaan en de productie van 
hernieuwbare energie te bevorderen,

H. overwegende dat bioafval een 
belangrijke rol te spelen heeft in de strijd 
tegen de klimaatverandering, en dat het 
mogelijkheden biedt om bodemaantasting 
tegen te gaan en de productie van 
hernieuwbare energie te bevorderen; een 
bijkomend voordeel is het behoud van de 
biodiversiteit wanneer behandeld bioafval 
wordt gebruikt als vervanger voor turf, en 
op die manier het ecosysteem van 
waterrijke gebieden wordt beschermd,

Or. en
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Amendement 25
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Overweging H 

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat bioafval een 
belangrijke rol te spelen heeft in de strijd 
tegen de klimaatverandering, en dat het 
mogelijkheden biedt om bodemaantasting 
tegen te gaan en de productie van 
hernieuwbare energie te bevorderen,

H. overwegende dat bioafval een 
belangrijke rol te spelen heeft in de strijd 
tegen de klimaatverandering, en dat het 
mogelijkheden biedt om bodemaantasting 
tegen te gaan,

Or. en

Amendement 26
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat anaerobe 
vergisting om biogas te produceren een 
waardevolle bijdrage kan leveren aan een 
duurzaam beheer van hulpbronnen in de 
EU en aan de duurzame verwezenlijking 
van de doelstellingen van de EU op het 
gebied van hernieuwbare energie,

Or. en

Amendement 27
Elena Oana Antonescu

Ontwerpresolutie
Overweging I 

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat bioafval beschouwd 
moet worden als waardevolle natuurlijke 
grondstof die kan worden gebruikt voor de 

I. overwegende dat bioafval beschouwd 
moet worden als waardevolle natuurlijke 
grondstof die kan worden gebruikt voor de 
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productie van hoogwaardig compost; 
overwegende dat bioafval hierdoor een 
bijdrage levert aan de bestrijding van de 
bodemaantasting in Europa, waardoor de 
vruchtbaarheid van de bodem in stand 
wordt gehouden, het gebruik van 
chemische meststoffen kan worden 
teruggeschroefd en de 
waterretentiecapaciteit van de bodem 
verbetert,

productie van hoogwaardig compost; 
overwegende dat bioafval hierdoor een 
bijdrage levert aan de bestrijding van de 
bodemaantasting in Europa, waardoor de 
vruchtbaarheid van de bodem in stand 
wordt gehouden, het gebruik van 
chemische meststoffen in de landbouw kan 
worden teruggeschroefd, en met name van 
meststoffen op basis van fosfor, en de 
waterretentiecapaciteit van de bodem 
verbetert,

Or. ro

Amendement 28
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Overweging I 

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat bioafval beschouwd 
moet worden als waardevolle natuurlijke 
grondstof die kan worden gebruikt voor de 
productie van hoogwaardig compost; 
overwegende dat bioafval hierdoor een 
bijdrage levert aan de bestrijding van de 
bodemaantasting in Europa, waardoor de 
vruchtbaarheid van de bodem in stand 
wordt gehouden, het gebruik van 
chemische meststoffen kan worden 
teruggeschroefd en de 
waterretentiecapaciteit van de bodem 
verbetert,

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 29
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Overweging J 
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Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat kwaliteitsnormen 
moeten worden vastgesteld voor de 
behandeling van bioafval en voor de 
productie van compost; overwegende dat 
het vaststellen van parameters voor de 
kwaliteit van compost het vertrouwen van 
de verbruiker in dit product zal doen 
toenemen; overwegende dat compost moet 
worden geclassificeerd op basis van de 
kwaliteit ervan,

J. overwegende dat kwaliteitsnormen 
moeten worden vastgesteld voor de 
behandeling van bioafval en voor de 
productie van compost; overwegende dat 
het vaststellen van parameters voor de 
kwaliteit van compost het vertrouwen van 
de verbruiker in dit product zal doen 
toenemen; overwegende dat compost moet 
worden geclassificeerd op basis van de 
kwaliteit ervan, voor zover het gebruik van 
compost geen schadelijke gevolgen heeft 
voor de bodem en het grondwater, en met 
name voor de landbouwproducten die de 
bodem voortbrengt,

Or. en

Amendement 30
Andrés Perello Rodríguez

Ontwerpresolutie
Overweging J 

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat kwaliteitsnormen 
moeten worden vastgesteld voor de 
behandeling van bioafval en voor de 
productie van compost; overwegende dat 
het vaststellen van parameters voor de 
kwaliteit van compost het vertrouwen van 
de verbruiker in dit product zal doen 
toenemen; overwegende dat compost moet 
worden geclassificeerd op basis van de 
kwaliteit ervan,

J. overwegende dat kwaliteitsnormen 
moeten worden vastgesteld voor de 
behandeling van bioafval en voor de 
productie van compost; overwegende dat 
het vaststellen van parameters voor de 
kwaliteit van compost, met inbegrip van 
een geïntegreerde aanpak die zorgt voor 
traceerbaarheid, kwaliteit en veilig 
gebruik, het vertrouwen in dit product zal 
doen toenemen; overwegende dat compost 
bovendien moet worden geclassificeerd op 
basis van de kwaliteit ervan,

Or. es
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Amendement 31
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ontwerpresolutie
Overweging J 

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat kwaliteitsnormen 
moeten worden vastgesteld voor de 
behandeling van bioafval en voor de 
productie van compost; overwegende dat 
het vaststellen van parameters voor de 
kwaliteit van compost het vertrouwen van 
de verbruiker in dit product zal doen 
toenemen; overwegende dat compost moet 
worden geclassificeerd op basis van de 
kwaliteit ervan,

J. overwegende dat kwaliteitsnormen op 
EU-niveau moeten worden vastgesteld 
voor de behandeling van bioafval en voor 
de productie van compost; overwegende 
dat het vaststellen van parameters voor de 
kwaliteit van compost het vertrouwen van 
de verbruiker in dit product zal doen 
toenemen; overwegende dat compost moet 
worden geclassificeerd op basis van de 
kwaliteit ervan,

Or. lt

Amendement 32
Dan Jørgensen

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat beschermende 
maatregelen nodig kunnen zijn om te 
waarborgen dat het gebruik van compost 
niet leidt tot vervuiling van de bodem of 
van het grondwater,

Or. en

Amendement 33
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Overweging L 

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat dank zij gescheiden L. overwegende dat dank zij gescheiden 
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ophaling contaminaties kunnen worden 
voorkomen en de doelstelling van het 
produceren van hoogwaardig compost iets 
dichterbij komt, en dat gescheiden 
ophaling hoogwaardige materialen voor de 
opwerking van bioafval oplevert en de 
terugwinning van energie efficiënter 
maakt,

ophaling contaminaties kunnen worden 
voorkomen en de doelstelling van het 
produceren van hoogwaardig compost iets 
dichterbij komt, en dat gescheiden 
ophaling hoogwaardige materialen voor de 
opwerking van bioafval oplevert,

Or. en

Amendement 34
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Overweging M 

Ontwerpresolutie Amendement

M: overwegende dat verplichte gescheiden 
ophaling van groot belang is, uitgezonderd 
wanneer de scheiding van bioafval en 
ander afval ecologisch en economisch niet 
levensvatbaar is (bijvoorbeeld omdat 
gescheiden ophaling het uit het logistiek 
oogpunt niet mogelijk maakt contaminatie 
tussen bioafval en andere afvalstoffen of 
vervuilende substanties te vermijden of 
omdat een infrastructuur voor gescheiden 
ophaling in plattelandsgebieden of 
dunbevolkte streken uit milieuoogpunt niet 
te rechtvaardigen is),

M. overwegende dat verplichte gescheiden 
ophaling van groot belang is, uitgezonderd 
wanneer de scheiding van bioafval en 
ander afval ecologisch en economisch niet 
levensvatbaar is (bijvoorbeeld omdat 
gescheiden ophaling het uit het logistiek 
oogpunt niet mogelijk maakt contaminatie 
tussen bioafval en andere afvalstoffen of 
vervuilende substanties te vermijden of 
omdat een infrastructuur voor gescheiden 
ophaling in plattelandsgebieden of 
dunbevolkte streken uit milieuoogpunt niet 
te rechtvaardigen is); overwegende dat 
gescheiden ophaling ondanks deze 
overwegingen een noodzakelijke 
voorwaarde is voor de productie van 
hoogwaardig compost,

Or. en

Amendement 35
Julie Girling

Ontwerpresolutie
Overweging M 
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Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat verplichte gescheiden 
ophaling van groot belang is, uitgezonderd 
wanneer de scheiding van bioafval en 
ander afval ecologisch en economisch niet 
levensvatbaar is (bijvoorbeeld omdat 
gescheiden ophaling het uit het logistiek 
oogpunt niet mogelijk maakt contaminatie 
tussen bioafval en andere afvalstoffen of 
vervuilende substanties te vermijden of 
omdat een infrastructuur voor gescheiden 
ophaling in plattelandsgebieden of 
dunbevolkte streken uit milieuoogpunt niet 
te rechtvaardigen is),

M. overwegende dat gescheiden ophaling 
van groot belang is, uitgezonderd wanneer 
de scheiding van bioafval en ander afval 
ecologisch en economisch niet 
levensvatbaar is (bijvoorbeeld omdat 
gescheiden ophaling het uit het logistiek 
oogpunt niet mogelijk maakt contaminatie 
tussen bioafval en andere afvalstoffen of 
vervuilende substanties te vermijden of 
omdat een infrastructuur voor gescheiden 
ophaling in plattelandsgebieden of 
dunbevolkte streken uit milieuoogpunt niet 
te rechtvaardigen is),

Or. en

Amendement 36
Dan Jørgensen

Ontwerpresolutie
Overweging M 

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat verplichte gescheiden 
ophaling van groot belang is, uitgezonderd 
wanneer de scheiding van bioafval en 
ander afval ecologisch en economisch niet 
levensvatbaar is (bijvoorbeeld omdat 
gescheiden ophaling het uit het logistiek 
oogpunt niet mogelijk maakt contaminatie 
tussen bioafval en andere afvalstoffen of 
vervuilende substanties te vermijden of 
omdat een infrastructuur voor gescheiden 
ophaling in plattelandsgebieden of 
dunbevolkte streken uit milieuoogpunt niet 
te rechtvaardigen is),

M. M. overwegende dat verplichte 
gescheiden ophaling van groot belang is, 
uitgezonderd wanneer de scheiding van 
bioafval en ander afval ecologisch en 
economisch niet levensvatbaar is 
(bijvoorbeeld omdat gescheiden ophaling 
het uit het logistiek oogpunt niet mogelijk 
maakt contaminatie tussen bioafval en 
andere afvalstoffen of vervuilende 
substanties te vermijden of omdat een 
infrastructuur voor gescheiden ophaling uit 
milieuoogpunt niet te rechtvaardigen is 
binnen een levenscyclusbenadering),

Or. en
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Amendement 37
Mario Pirillo

Ontwerpresolutie
Overweging M 

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat verplichte gescheiden 
ophaling van groot belang is, uitgezonderd 
wanneer de scheiding van bioafval en 
ander afval ecologisch en economisch niet 
levensvatbaar is (bijvoorbeeld omdat 
gescheiden ophaling het uit het logistiek 
oogpunt niet mogelijk maakt contaminatie 
tussen bioafval en andere afvalstoffen of 
vervuilende substanties te vermijden of 
omdat een infrastructuur voor gescheiden 
ophaling in plattelandsgebieden of 
dunbevolkte streken uit milieuoogpunt 
niet te rechtvaardigen is),

M. overwegende dat de beschikbare 
studies en ervaringen in de lidstaten 
aantonen dat gescheiden ophaling zowel 
uitvoerbaar als vanuit economisch en 
milieuoogpunt duurzaam is; is van 
oordeel dat gescheiden ophaling verplicht 
moet worden gesteld,

Or. it

Amendement 38
Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Overweging M 

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat verplichte gescheiden 
ophaling van groot belang is, uitgezonderd 
wanneer de scheiding van bioafval en 
ander afval ecologisch en economisch niet 
levensvatbaar is (bijvoorbeeld omdat 
gescheiden ophaling het uit het logistiek 
oogpunt niet mogelijk maakt contaminatie 
tussen bioafval en andere afvalstoffen of 
vervuilende substanties te vermijden of 
omdat een infrastructuur voor gescheiden 
ophaling in plattelandsgebieden of 
dunbevolkte streken uit milieuoogpunt 
niet te rechtvaardigen is),

M. overwegende dat verplichte gescheiden 
ophaling van groot belang is,

Or. de
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Amendement 39
Anja Weisgerber

Ontwerpresolutie
Overweging M 

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat verplichte gescheiden 
ophaling van groot belang is, uitgezonderd 
wanneer de scheiding van bioafval en 
ander afval ecologisch en economisch niet 
levensvatbaar is (bijvoorbeeld omdat 
gescheiden ophaling het uit het logistiek 
oogpunt niet mogelijk maakt contaminatie 
tussen bioafval en andere afvalstoffen of 
vervuilende substanties te vermijden of 
omdat een infrastructuur voor gescheiden 
ophaling in plattelandsgebieden of 
dunbevolkte streken uit milieuoogpunt 
niet te rechtvaardigen is),

M. overwegende dat verplichte gescheiden 
ophaling van groot belang is,

Or. de

Amendement 40
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Overweging N 

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat, aangezien nog maar 
weinig van de doelstellingen gerealiseerd 
is, bijkomende richtlijnen zich opdringen 
om de doelstellingen betreffende het 
voorkomen van storten van bioafval te 
verwezenlijken,

N. overwegende dat de gefragmenteerde 
toepassing van de bestaande regelgeving 
in de EU ertoe leidt dat de doelstellingen 
betreffende het voorkomen van storten van 
bioafval niet worden verwezenlijkt,

Or. en
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Amendement 41
Mario Pirillo

Ontwerpresolutie
Overweging O bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

O bis. overwegende dat anaerobe 
vergisting door de productie van 
hoogwaardig compost een efficiënte 
manier is om energie terug te winnen,

Or. it

Amendement 42
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Overweging P 

Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende dat het hoofddoel van het 
beheer van bioafval resultaatgericht moet 
zijn, waarbij alle technologische opties 
voor het beheer van bioafval open moeten 
blijven en de innovatie, het 
wetenschappelijk onderzoek en het 
concurrentievermogen worden 
gestimuleerd,

P. overwegende dat het hoofddoel van het 
passende beheer van bioafval 
resultaatgericht moet zijn, waarbij alle 
technologische opties voor het beheer van 
bioafval open moeten blijven om de 
innovatie, het wetenschappelijk onderzoek 
en het concurrentievermogen aan te 
moedigen,

Or. en

Amendement 43
Dan Jørgensen

Ontwerpresolutie
Overweging Q 

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat er een aanzienlijke 
synergie bestaat tussen de overgang naar 
een recyclingsamenleving en de 
werkgelegenheid die dit kan opleveren,

Q. overwegende dat er een aanzienlijke 
synergie bestaat tussen de overgang naar 
een recyclingsamenleving en de 
werkgelegenheid die dit kan opleveren, en 
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dat bijgevolg middelen moeten worden 
vrijgemaakt voor onderzoek naar de 
gevolgen voor de werkomgeving van de 
ophaling en het beheer van bioafval,

Or. da

Amendement 44
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Overweging Q 

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat er een aanzienlijke 
synergie bestaat tussen de overgang naar 
een recyclingsamenleving en de 
werkgelegenheid die dit kan opleveren,

Q. overwegende dat er een aanzienlijke 
synergie bestaat tussen de overgang naar 
een recyclingsamenleving, de ontwikkeling 
van een koolstofarme economie en de 
groene banen die dit kan opleveren,

Or. en

Amendement 45
Julie Girling

Ontwerpresolutie
Overweging S 

Ontwerpresolutie Amendement

S. overwegende dat de Commissie en de 
lidstaten acties op dat vlak moeten 
bevorderen om het publiek milieubewust te 
maken, in het bijzonder in de scholen, om 
duurzaam beheer van vast huishoudelijk 
afval te stimuleren en het publiek te 
overtuigen van de voordelen van 
gescheiden ophaling; overwegende dat de 
gemeentebesturen en de gemeentelijke 
bedrijven een sleutelrol spelen bij het 
verstrekken van advies en informatie aan 
de burgers aangaande afvalpreventie,

S. overwegende dat de lidstaten acties op 
dat vlak moeten bevorderen om het publiek 
milieubewust te maken, in het bijzonder in 
de scholen, om duurzaam beheer van vast 
huishoudelijk afval te stimuleren en het 
publiek te overtuigen van de voordelen van 
gescheiden ophaling; overwegende dat de 
gemeentebesturen en de gemeentelijke 
bedrijven een sleutelrol spelen bij het 
verstrekken van advies en informatie aan 
de burgers aangaande afvalpreventie,

Or. en
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Amendement 46
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ontwerpresolutie
Overweging S bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

S bis. overwegende dat de mogelijkheden 
om compost van lage kwaliteit te 
gebruiken om het milieu en de 
volksgezondheid niet te schaden eveneens 
moeten worden overwogen en beoordeeld, 
en overwegende dat het op EU-niveau 
bepalen van de mogelijkheden om 
compost van lage kwaliteit te gebruiken 
en het vastleggen van wanneer compost 
wordt beschouwd als een product en 
wanneer het wordt beschouwd als afval 
het makkelijker zouden maken voor de 
lidstaten om besluiten te nemen over 
kwesties die te maken hebben met het 
gebruik van compost,

Or. lt

Amendement 47
Mario Pirillo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 

Ontwerpresolutie Amendement

1. dringt erop aan dat de Commissie de 
wetgeving inzake bioafval herziet en voor 
eind 2010, met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel, een voorstel voor 
een specifieke richtlijn indient;

1. dringt erop aan dat de Commissie de 
wetgeving inzake bioafval herziet en voor 
eind 2010 een voorstel voor een specifieke 
richtlijn indient, die het volgende omvat:

- verplichte regelingen voor gescheiden 
ophaling in de lidstaten;
- het recyclen van biologisch afbreekbare 
producten;
- een op kwaliteit gebaseerde classificatie 
van de verschillende soorten compost 
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afkomstig van organisch afval;
- de kwantificering in het kader van de 
nationale emissieplannen van de 
vermindering van de CO2-uitstoot door 
het recyclen en composteren van 
organisch afval;

Or. it

Amendement 48
Dan Jørgensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 

Ontwerpresolutie Amendement

1. dringt erop aan dat de Commissie de 
wetgeving inzake bioafval herziet en voor 
eind 2010, met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel, een voorstel voor 
een specifieke richtlijn indient;

1. dringt erop aan dat de Commissie de 
wetgeving inzake bioafval herziet en voor 
eind 2010, met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel, een voorstel voor 
een specifieke richtlijn indient, waarbij 
met name de nadruk wordt gelegd op de 
opstelling van richtsnoeren voor de 
bevoegde autoriteiten, zodat ze het meest 
geschikte afvalbeheersysteem op 
plaatselijk niveau kiezen;

Or. da

Amendement 49
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 

Ontwerpresolutie Amendement

1. dringt erop aan dat de Commissie de 
wetgeving inzake bioafval herziet en voor 
eind 2010, met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel, een voorstel voor 
een specifieke richtlijn indient;

1. dringt erop aan dat de Commissie de 
bestaande wetgeving inzake bioafval 
herziet en voor eind 2010, met 
inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel, een voorstel voor 
een specifieke richtlijn indient binnen dit 
voorgestelde kader;
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Or. en

Amendement 50
Julie Girling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 

Ontwerpresolutie Amendement

1. dringt erop aan dat de Commissie de 
wetgeving inzake bioafval herziet en voor 
eind 2010, met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel, een voorstel voor 
een specifieke richtlijn indient;

1. dringt erop aan dat de Commissie de 
wetgeving inzake bioafval herziet en een 
volledige effectbeoordeling uitvoert om, 
met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel, indien nodig een 
voorstel voor een specifieke richtlijn in te 
dienen;

Or. en

Amendement 51
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 

Ontwerpresolutie Amendement

1. dringt erop aan dat de Commissie de 
wetgeving inzake bioafval herziet en voor 
eind 2010, met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel, een voorstel voor 
een specifieke richtlijn indient;

1. dringt erop aan dat de Commissie de 
toepassing van de wetgeving inzake 
bioafval herziet om, met inachtneming van 
het subsidiariteitsbeginsel, te beoordelen of 
het nodig is een voorstel voor een 
specifieke richtlijn in te dienen;

Or. en

Amendement 52
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 
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Ontwerpresolutie Amendement

1. dringt erop aan dat de Commissie de 
wetgeving inzake bioafval herziet en voor 
eind 2010, met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel, een voorstel voor 
een specifieke richtlijn indient;

1. dringt erop aan dat de Commissie de 
wetgeving inzake bioafval herziet en voor 
eind 2010, met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel, een voorstel voor 
een specifieke richtlijn indient met 
ambitieuze streefcijfers voor gescheiden 
ophaling en compostering;

Or. en

Amendement 53
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is van mening dat het recyclen van 
bioafval in grote mate de voorkeur 
verdient boven de verbranding ervan, 
aangezien niet enkel het ontstaan van 
methaangas wordt vermeden, maar 
eveneens wordt bijgedragen aan de 
bestrijding van de klimaatverandering 
door de vastlegging van koolstof en de 
verbetering van de bodemkwaliteit;

Or. en

Amendement 54
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. verzoekt de Commissie criteria vast 
te stellen voor de productie van 
hoogwaardig compost;

Or. en
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Amendement 55
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. dringt er bij de Commissie op aan 
dat zij een op kwaliteit gebaseerde 
classificatie vaststelt van de verschillende 
compostsoorten die uit bioafval verkregen 
worden;

Or. en

Amendement 56
Kathleen Van Brempt

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

1 quater. verzoekt de Commissie een 
systeem van verplichte gescheiden 
ophaling voor de lidstaten uit te werken, 
uitgezonderd indien dergelijk systeem niet 
levensvatbaar is of niet de beste optie is 
uit ecologisch of economisch oogpunt;

Or. en

Amendement 57
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie criteria vast te 
stellen voor de productie van hoogwaardig
compost;

2. benadrukt dat het nodig is te zorgen 
voor consistente, op risico gebaseerde, 
objectieve normen voor compost, digestaat 
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en andere organische resten die worden 
gebruikt op het land, zodat organisch 
materiaal bewaard kan worden en 
voedingsstoffencycli afgerond kunnen 
worden zonder schadelijke gevolgen voor 
gewassen, dieren, mensen, water en het 
milieu in het algemeen;

Or. en

Amendement 58
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie criteria vast te 
stellen voor de productie van hoogwaardig 
compost;

2. verzoekt de Commissie in 
samenwerking met de lidstaten criteria 
vast te stellen voor de productie van 
hoogwaardig compost;

Or. en

Amendement 59
Andrés Perello Rodríguez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. dringt er bij de Commissie op aan dat zij 
een op de kwaliteit gebaseerde classificatie 
vaststelt van de verschillende 
compostsoorten die uit bioafval verkregen 
worden;

3. dringt er bij de Commissie op aan dat zij 
een op kwaliteit gebaseerde classificatie 
vaststelt van de verschillende 
compostsoorten die uit bioafval verkregen 
worden, in het kader van een strategie die 
gebaseerd is op een geïntegreerde aanpak 
die, naast kwaliteit, eveneens zorgt voor
de traceerbaarheid van producten en een 
veilig gebruik;

Or. es



PE441.206v01-00 32/39 AM\815561NL.doc

NL

Amendement 60
Dan Jørgensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. dringt er bij de Commissie op aan dat zij 
een op de kwaliteit gebaseerde classificatie 
vaststelt van de verschillende 
compostsoorten die uit bioafval verkregen 
worden;

3. dringt er bij de Commissie op aan dat zij 
minimumvereisten voor eindproducten 
vaststelt, in overeenstemming met artikel 
6 van de kaderrichtlijn afvalstoffen, 
waardoor het mogelijk wordt te komen tot 
een op kwaliteit gebaseerde classificatie 
van de verschillende compostsoorten die 
uit bioafval verkregen worden;

Or. da

Amendement 61
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. dringt er bij de Commissie op aan dat zij 
een op de kwaliteit gebaseerde classificatie 
vaststelt van de verschillende 
compostsoorten die uit bioafval verkregen 
worden;

3. dringt er bij de Commissie op aan dat zij 
een op de kwaliteit gebaseerde classificatie 
vaststelt van de verschillende 
compostsoorten die uit bioafval verkregen 
worden die verschillende soorten gebruik 
omvat;

Or. lt

Amendement 62
Dan Jørgensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de Commissie een systeem van 
verplichte gescheiden ophaling voor de 

4. verzoekt de Commissie kwantitatieve 
milieustreefdoelen vast te stellen voor de 
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lidstaten uit te werken, uitgezonderd 
indien een dergelijk systeem niet
levensvatbaar is of niet de beste optie is uit 
ecologisch of economisch oogpunt;

lidstaten, die de vorm kunnen aannemen 
van een systeem van verplichte gescheiden 
ophaling voor de lidstaten, indien een 
dergelijk systeem levensvatbaar is en de 
beste optie is uit ecologisch en economisch 
oogpunt;

Or. da

Amendement 63
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf a4 – inleidende formule 

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de Commissie een systeem van 
verplichte gescheiden ophaling voor de 
lidstaten uit te werken, uitgezonderd
indien een dergelijk systeem niet
levensvatbaar is of niet de beste optie is uit 
ecologisch of economisch oogpunt;

4. beveelt de lidstaten aan een systeem van 
gescheiden ophaling uit te werken, indien 
dergelijk systeem levensvatbaar is en de 
beste optie is uit ecologisch en economisch 
oogpunt; in het belang van een zo groot 
mogelijke participatie van de burgers mag 
dit er echter niet toe leiden dat andere 
methoden worden uitgesloten;

Or. en

Amendement 64
Julie Girling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de Commissie een systeem van 
verplichte gescheiden ophaling voor de 
lidstaten uit te werken, uitgezonderd 
indien een dergelijk systeem niet 
levensvatbaar is of niet de beste optie is 
uit ecologisch of economisch oogpunt;

4. verzoekt de Commissie in haar 
effectbeoordeling te beoordelen wat de 
voordelen zijn van een systeem van 
verplichte gescheiden ophaling voor de 
lidstaten, met inbegrip van de gevolgen 
van gescheiden ophaling voor de 
ontwikkeling van bioafvaltechnologie;

Or. en
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Amendement 65
Sabine Wils

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de Commissie een systeem van 
verplichte gescheiden ophaling voor de 
lidstaten uit te werken, uitgezonderd 
indien een dergelijk systeem niet 
levensvatbaar is of niet de beste optie is 
uit ecologisch of economisch oogpunt; 

4. verzoekt de Commissie een systeem van 
verplichte gescheiden ophaling voor de 
lidstaten uit te werken;

Or. de

Amendement 66
Anja Weisgerber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de Commissie een systeem van 
verplichte gescheiden ophaling voor de 
lidstaten uit te werken, uitgezonderd 
indien een dergelijk systeem niet 
levensvatbaar is of niet de beste optie is 
uit ecologisch of economisch oogpunt;

4. verzoekt de Commissie een systeem van 
verplichte gescheiden ophaling voor de 
lidstaten uit te werken;

Or. de

Amendement 67
Bas Eickhout

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. roept de Commissie op nationale 
streefdoelen voor het recyclen van 
bioafval voor te stellen, om zo de 
hoeveelheid bioafval te beperken die 
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beschikbaar is voor de minst wenselijke 
afvalbeheeroplossingen, zoals storten en 
verbranden;

Or. en

Amendement 68
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – letter a (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

a) wijst erop dat alle technologische 
middelen en opties die zorgen voor een zo 
groot mogelijke recycling of terugwinning 
van hulpbronnen moeten worden 
overwogen om ervoor te zorgen dat 
storten wordt voorkomen en dat de 
recycling- en terugwinningsgraad wordt 
verhoogd;

Or. en

Amendement 69
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – letter b (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

b) is van mening dat vermalers van 
voedselresten gekoppeld aan openbare 
rioleringsstelsels een optie kunnen zijn 
om keukenafval bij de bron te scheiden 
zodat kan worden voorkomen dat het 
wordt gestort en zodat het kan worden 
omgevormd tot bodemverbeteraar 
(compost of digestaat) en biogas;

Or. en
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Amendement 70
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – letter c (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

c) is van mening dat anaerobe vergisting 
bijzonder nuttig is voor bioafval omdat het 
zorgt voor bodemverbeteraar die rijk is 
aan nutriënten, digestaat en biogas, dat 
een hernieuwbare energiebron is die kan 
worden omgezet in biomethaan of die kan 
worden gebruikt om basislastelektriciteit 
op te wekken; om schaalvergroting toe te 
laten is het belangrijk dat de gezamenlijke 
vergisting van bioafval en andere 
basismaterialen niet wordt verboden;

Or. en

Amendement 71
Dan Jørgensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. spoort de Commissie en de lidstaten 
ertoe aan acties te bevorderen om het 
publiek milieubewust te maken op het vlak 
van bioafval, in het bijzonder in de 
scholen, om duurzaam beheer van bioafval 
te stimuleren en het publiek bewust te 
maken van het belang van afvalpreventie 
en van de voordelen van gescheiden
ophaling;

5. spoort de Commissie en de lidstaten 
ertoe aan acties te bevorderen om het 
publiek milieubewust te maken op het vlak 
van bioafval, in het bijzonder in de 
scholen, om duurzaam beheer van bioafval 
te stimuleren en het publiek bewust te 
maken van afvalpreventie en recycling en 
van de voordelen van de gebruikte
ophaalsystemen;

Or. da
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Amendement 72
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. spoort de Commissie en de lidstaten 
ertoe aan acties te bevorderen om het 
publiek milieubewust te maken op het vlak 
van bioafval, in het bijzonder in de 
scholen, om duurzaam beheer van bioafval 
te stimuleren en het publiek bewust te 
maken van het belang van afvalpreventie 
en van de voordelen van gescheiden
ophaling;

5. spoort de Commissie en de lidstaten 
ertoe aan acties te bevorderen om het 
publiek milieubewust te maken op het vlak 
van bioafval, in het bijzonder in de 
scholen, om duurzaam beheer van bioafval 
te stimuleren en het publiek bewust te 
maken van het belang van afvalpreventie 
en van de voordelen van de biologische 
verwerking van bioafval;

Or. en

Amendement 73
Julie Girling

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. spoort de Commissie en de lidstaten 
ertoe aan acties te bevorderen om het 
publiek milieubewust te maken op het vlak 
van bioafval, in het bijzonder in de 
scholen, om duurzaam beheer van bioafval 
te stimuleren en het publiek bewust te 
maken van het belang van afvalpreventie 
en van de voordelen van gescheiden
ophaling;

5. spoort de lidstaten ertoe aan acties te 
bevorderen om het publiek milieubewust te 
maken op het vlak van bioafval, in het 
bijzonder in de scholen, om duurzaam 
beheer van bioafval te stimuleren en het 
publiek bewust te maken van het belang 
van afvalpreventie;

Or. en

Amendement 74
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – letter a (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

a) roept de Commissie op te erkennen dat 
moet worden getoetst wat de bijdragen 
zijn van het beleid aan de beperking van 
de onaanvaardbaar snelle uitputting van 
de fosfaatreserves in de wereld;

Or. en

Amendement 75
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – letter b (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

b) roept de Commissie op bioafval en 
andere organische resten te beschouwen 
als hulpbronnen om, onder waarborging 
van een consistente veiligheid, organisch 
materiaal in de bodem te behouden en om 
voedingsstoffencycli te voltooien, met 
name van fosfaat, ongeacht hun 
oorsprong, aangezien dit een beter en 
duurzamer beheer en schaalvoordelen zal 
toelaten;

Or. en

Amendement 76
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – letter c (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

c) is van mening dat behandeld bioafval 
moet worden gebruikt om organisch 
materiaal te bewaren en om 
voedingsstoffencycli te voltooien, met 
name van fosfaat, door het te recyclen in 
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de bodem;

Or. en

Amendement 77
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – letter d (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

d) is van mening dat het beheer van 
bioafval voor de terugwinning en het 
behoud van grondstoffen, zoals organisch 
materiaal, biogas en fosfaat, deel moet 
uitmaken van de duurzaamheidsstrategie 
van de EU;

Or. en

Amendement 78
Andrés Perello Rodríguez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 – alinea 1 (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
om in alle huidige of bijkomende 
effectstudies over deze kwestie de vraag op 
te nemen welke soort economische 
stimulansen, fondsen of steunmaatregelen 
er kunnen worden aangewend of 
gecreëerd voor de ontwikkeling en 
toepassing van technologieën die een 
gepast beheer van bioafval toelaten.

Or. es


