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Amendement 279
Giancarlo Scottà

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 41 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

41. Om de EU om te vormen tot een 
hulpbronnenefficiënte, groene en 
concurrerende koolstofarme economie, 
moet het programma zorgen dat in 2020:

41. Om een kringloopeconomie die 
koolstofarm en hulpbronnenefficiënt is en 
het milieu en de ecosystemen eerbiedigt, 
concurrerend te maken, zou het 
programma ervoor moeten zorgen dat in 
2020:

Or. it

(Zie het amendement op artikel 2, lid 1, onder b))

Amendement 280
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 41 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

41. Om de EU om te vormen tot een 
hulpbronnenefficiënte, groene en 
concurrerende koolstofarme economie, 
moet het programma zorgen dat in 2020:

41. Om de EU om te vormen tot een 
hulpbronnenefficiënte, milieuvriendelijke
en concurrerende koolstofarme economie, 
moet het programma zorgen dat in 2020:

Or. fr

Amendement 281
Giancarlo Scottà

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 41 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de EU heeft voldaan aan haar klimaat- (a) de EU heeft voldaan aan haar klimaat-
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en energiedoelstellingen voor 2020 en op 
koers ligt om de broeikasgasemissies 
uiterlijk in 2050 met 80-95 % te 
verminderen ten opzichte van 1990, als 
onderdeel van de mondiale inspanningen 
om de gemiddelde temperatuurstijging te 
beperken tot minder dan 2°C;

en energiedoelstellingen, die in 
overeenstemming zijn met de 
economische conjunctuur en het 
internationale kader van het UNFCCC.

Or. it

Amendement 282
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – paragraaf 41 – alinea 1 - letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de EU heeft voldaan aan haar klimaat-
en energiedoelstellingen voor 2020 en op 
koers ligt om de broeikasgasemissies 
uiterlijk in 2050 met 80-95% te 
verminderen ten opzichte van 1990, als 
onderdeel van de mondiale inspanningen 
om de gemiddelde temperatuurstijging te 
beperken tot minder dan 2°C;

a) de EU heeft voldaan aan haar klimaat-
en energiedoelstellingen voor 2020, voor 
het energie- en klimaatbeleid voor 2030
een kader heeft vastgelegd dat gebaseerd 
is op bindende doelstellingen voor 
broeikasgasemissies, hernieuwbare 
energiebronnen en energie-efficiëntie en 
op koers ligt om de broeikasgasemissies 
uiterlijk in 2050 met 80-95% te 
verminderen ten opzichte van 1990, als 
onderdeel van de mondiale inspanningen 
om de gemiddelde temperatuurstijging te 
beperken tot minder dan 2 °C;

Or. de

Amendement 283
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Dan Jørgensen

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 41 – alinea 1 - letter a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de EU heeft voldaan aan haar klimaat- (a) de EU heeft voldaan aan haar klimaat-



AM\931426NL.doc 5/73 PE508.028v01-00

NL

en energiedoelstellingen voor 2020 en op 
koers ligt om de broeikasgasemissies 
uiterlijk in 2050 met 80-95% te 
verminderen ten opzichte van 1990, als 
onderdeel van de mondiale inspanningen 
om de gemiddelde temperatuurstijging te 
beperken tot minder dan 2°C;

en energiedoelstellingen voor 2020 en op 
koers ligt om de broeikasgasemissies 
uiterlijk in 2050 met 80-95% te 
verminderen ten opzichte van 1990, als 
onderdeel van de mondiale inspanningen 
om de gemiddelde temperatuurstijging te 
beperken tot minder dan 2 °C; de klimaat-
en energiedoelstellingen voor 2030 alsook 
andere mijlpalen op het vlak van energie-
efficiëntie en hernieuwbare energie zijn 
vastgesteld;

Or. en

Amendement 284
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 41 – alinea 1 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) in alle grote industriële sectoren het 
algehele milieueffect van de EU-industrie 
aanzienlijk is teruggebracht en de 
hulpbronnenefficiëntie is vergroot;

(b) in alle grote industriële sectoren het 
algehele milieueffect van de EU-industrie 
aanzienlijk is teruggebracht en de 
hulpbronnenefficiëntie is vergroot dankzij 
markt- en beleidsstimulansen die de beste 
praktijken van ondernemingen belonen.  
De hulpbronnenefficiëntie kan in de 
volledige productieketen en gedurende de 
volledige levenscyclus van een product 
worden gemeten en gebenchmarked.

Or. en

Amendement 285
Eija-Riitta Korhola,

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 41 – alinea 1 - letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) in alle grote industriële sectoren het 
algehele milieueffect van de EU-industrie 
aanzienlijk is teruggebracht en de 
hulpbronnenefficiëntie is vergroot;

(b) in alle grote industriële sectoren het 
algehele milieueffect van de EU-industrie 
aanzienlijk is teruggebracht en de 
hulpbronnenefficiëntie is vergroot met de 
beginselen van stroomafwaarts gebruik 
van grondstoffen;

Or. en

Motivering

De doelstelling van verhoging van de hulpbronnenefficiëntie dient gebaseerd te zijn op de 
beginselen van stroomafwaarts gebruik van grondstoffen die de hoogste toegevoegde waarde 
bieden.

Amendement 286
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 41 – alinea 1 - letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het algehele milieueffect van productie 
en consumptie is teruggebracht, met name 
in de voedsel-, woning- en 
mobiliteitssectoren;

(c) structurele veranderingen in 
productie, technologie en innovatie, 
alsook consumptiepatronen en 
levensstijlen hebben het algehele 
milieueffect van productie en consumptie 
teruggebracht, met name in de voedsel-, 
woning- en mobiliteitssectoren;

Or. en

Amendement 287
João Ferreira, Sabine Wils

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – paragraaf 41 – alinea 1 - letter c bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) het milieueffect van de voedsel-, 
woning- en mobiliteitssectoren is 
teruggebracht, en tegelijkertijd zijn de 
kosten voor de bevolking teruggedrongen, 
door maatregelen op het gebied van 
ruimtelijke ordening, kwalitatief goed en 
betaalbaar openbaar vervoer, 
vermindering van het aandeel van 
transport in de levenscycli van producten, 
en normeringen en positieve economische 
stimuli voor de lokale productie van 
voedsel en voor het verkleinen van de 
afstanden van woon- werkverkeer. 

Or. pt

Amendement 288
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 41 – alinea 1 - letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) bosdegradatie wordt voorkomen en 
grondstoffen en producten die verband 
houden met ontbossing worden van de 
EU-markt verwijderd;

Or. en

Amendement 289
Eija-Riitta Korhola,

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 41 – alinea 1 - letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) afval op veilige wijze wordt beheerd als 
hulpbron, de hoeveelheid afval per hoofd 

(d) afval op veilige wijze wordt beheerd als 
hulpbron, de hoeveelheid afval in 
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van de bevolking in absolute zin afneemt, 
energieterugwinning beperkt blijft tot 
niet-recyclebare materialen, en de storting 
van recyclebare en composteerbare 
materialen effectief is uitgebannen;

verhouding tot het BBP afneemt en met 
name recyclebaar en composteerbaar 
afval na consumptie steeds minder wordt 
verwijderd en steeds meer gerecycled en 
teruggewonnen;

Or. en

Amendement 290
Giancarlo Scottà

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 41 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) afval op veilige wijze wordt beheerd als 
hulpbron, de hoeveelheid afval per hoofd 
van de bevolking in absolute zin afneemt, 
energieterugwinning beperkt blijft tot 
niet-recyclebare materialen, en de storting 
van recyclebare en composteerbare
materialen effectief is uitgebannen;

(d) afval op veilige wijze wordt beheerd als 
hulpbron, de hoeveelheid afval afgezet 
tegen het BBP afneemt, en recyclebaar en
composteerbaar afval daadwerkelijk wordt 
bestemd voor recycling en gebruik.

Or. it

Amendement 291
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 41 – alinea 1 - letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) afval op veilige wijze wordt beheerd als 
hulpbron, de hoeveelheid afval per hoofd 
van de bevolking in absolute zin afneemt, 
energieterugwinning beperkt blijft tot niet-
recyclebare materialen, en de storting van 
recyclebare en composteerbare materialen 
effectief is uitgebannen;

(d) afval op veilige wijze wordt beheerd als 
hulpbron, de hoeveelheid afval per hoofd 
van de bevolking afneemt, 
energieterugwinning beperkt blijft tot niet-
recyclebare materialen, en de storting van 
recyclebare en composteerbare materialen 
wordt geminimaliseerd, met het oog op de 
in artikel 5, lid 2 van de 
afvalstoffenrichtlijn 1999/31/EG bedoelde 
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uitstellen;

Or. en

Amendement 292
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 41 – alinea 1 - letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) afval op veilige wijze wordt beheerd als 
hulpbron, de hoeveelheid afval per hoofd 
van de bevolking in absolute zin afneemt, 
energieterugwinning beperkt blijft tot niet-
recyclebare materialen, en de storting van 
recyclebare en composteerbare materialen 
effectief is uitgebannen;

(d) afval op veilige wijze wordt beheerd als 
hulpbron, de hoeveelheid afval per hoofd 
van de bevolking in absolute zin afneemt, 
energieterugwinning beperkt blijft tot niet-
recyclebare materialen, en de storting van 
recyclebare, composteerbare en 
verbrandbare materialen effectief is 
uitgebannen;

Or. en

Amendement 293
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 41 – alinea 1 - letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) afval op veilige wijze wordt beheerd als 
hulpbron, de hoeveelheid afval per hoofd 
van de bevolking in absolute zin afneemt, 
energieterugwinning beperkt blijft tot niet-
recyclebare materialen, en de storting van 
recyclebare en composteerbare materialen 
effectief is uitgebannen;

(d) afval op veilige wijze wordt beheerd als 
hulpbron, de hoeveelheid afval per hoofd 
van de bevolking in absolute zin afneemt, 
energieterugwinning beperkt blijft tot niet-
recyclebare materialen, en de storting van 
recyclebare en composteerbare materialen 
geleidelijk effectief wordt uitgebannen, in 
overeenstemming met de huidige 
capaciteit van elke lidstaat om deze 
doelstelling te verwezenlijken.
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Or. lt

Amendement 294
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 41 – alinea 1 - letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) afval op veilige wijze wordt beheerd als 
hulpbron, de hoeveelheid afval per hoofd 
van de bevolking in absolute zin afneemt, 
energieterugwinning beperkt blijft tot niet-
recyclebare materialen, en de storting van 
recyclebare en composteerbare materialen 
effectief is uitgebannen;

(d) afval wordt voorkomen en op veilige 
wijze wordt beheerd als hulpbron, de 
hoeveelheid afval per hoofd van de 
bevolking in absolute zin afneemt, 
energieterugwinning beperkt blijft tot niet-
composteerbare en niet-recyclebare 
materialen, en de storting van recyclebare 
en composteerbare materialen effectief is 
uitgebannen;

Or. en

Amendement 295
Giancarlo Scottà

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 41 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) volledige uitvoering van het klimaat- en 
energiepakket en overeenstemming over 
het klimaat- en energiebeleidskader van 
de EU voor de periode na 2020;

(a) opschorting van de uitvoering van het
klimaat- en energiepakket, met 
uitzondering van de regels inzake energie-
efficiëntie, totdat er een nieuw, wereldwijd 
wettelijk bindend instrument is 
ondertekend dat als doel heeft de
broeikasgasemissies uiterlijk in 2050 met 
80-95 % te verminderen ten opzichte van 
1990, en deel uitmaakt van de mondiale 
inspanningen om de gemiddelde 
temperatuurstijging te beperken tot 
minder dan 2 °C;
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Or. it

Amendement 296
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 41 – alinea 2 - letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) volledige uitvoering van het klimaat- en 
energiepakket en overeenstemming over
het klimaat- en energiebeleidskader van de 
EU voor de periode na 2020;

(a) volledige uitvoering van het klimaat- en 
energiepakket en bereidheid te werken aan 
het klimaat- en energiebeleidskader van de 
EU voor de periode na 2020;

Or. en

Amendement 297
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Dan Jørgensen

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 41 – alinea 2 - letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) volledige uitvoering van het klimaat- en 
energiepakket en overeenstemming over 
het klimaat- en energiebeleidskader van de 
EU voor de periode na 2020;

(a) volledige uitvoering van het klimaat- en 
energiepakket en overeenstemming over 
het klimaat- en energiebeleidskader van de 
EU voor de periode na 2020 middels de 
vaststelling van drie juridisch bindende 
doelstellingen voor het jaar 2030 
overeenkomstig de in de routekaart naar 
een concurrerende koolstofarme 
economie in 2050 uiteengezette mijlpalen, 
met inbegrip van een analyse van de 
mogelijke verhoging van de 
klimaatdoelstelling voor 2020 tot 30%;

Or. en

Amendement 298
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 41 – alinea 1 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) algemene toepassing van de ‘beste 
beschikbare technieken’ en vergroting van 
de inspanningen ter bevordering van de 
ingebruikneming door de industrie van 
opkomende innovatieve technieken, 
processen en diensten;

(b) algemene toepassing van de ‘beste 
beschikbare technieken’ in samenhang 
met de richtlijn inzake industriële emissies 
en vergroting van de inspanningen ter 
bevordering van de ingebruikneming door 
de industrie van opkomende innovatieve 
technieken, processen en diensten;

Or. en

Amendement 299
João Ferreira, Sabine Wils

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – paragraaf 41 – alinea 2 - letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het terugdringen van het gebruik 
van verpakkingsmaterialen en transport 
tijdens de levenscyclus van producten;

Or. pt

Amendement 300
Giancarlo Scottà

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 41 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) stimulering van publieke en private 
onderzoeks- en innovatiewerkzaamheden 
die vereist zijn voor de verspreiding van 
innovatieve technologieën, systemen en 
bedrijfsmodellen, hetgeen de overgang 
naar een koolstofarme, 

(c) stimulering van publieke en private 
onderzoeks- en innovatiewerkzaamheden 
die vereist zijn voor de verspreiding van 
innovatieve technologieën, systemen en 
bedrijfsmodellen, hetgeen een 
koolstofarme, hulpbronnenefficiënte 
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hulpbronnenefficiënte economie zal
bespoedigen en de kosten hiervan zal 
verlagen;

economie concurrerender en 
kostenefficiënter zal maken;

Or. it

Amendement 301
Christa Klaß, Britta Reimers

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – paragraaf 41 – alinea 2 - letter c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) stimulering van publieke en private 
onderzoeks- en innovatiewerkzaamheden 
die vereist zijn voor de verspreiding van 
innovatieve technologieën, systemen en 
bedrijfsmodellen, hetgeen de overgang 
naar een koolstofarme, 
hulpbronnenefficiënte economie zal 
bespoedigen en de kosten hiervan zal 
verlagen;

c) stimulering van publieke en private 
onderzoeks- en innovatiewerkzaamheden 
die vereist zijn voor de verspreiding van 
innovatieve technologieën, systemen en 
bedrijfsmodellen, hetgeen de overgang 
naar een koolstofarme, 
hulpbronnenefficiënte economie zal 
bespoedigen, ertoe zal bijdragen de 
voedselverspilling binnen de gehele 
voedselketen aanmerkelijk te beperken en 
de kosten hiervan zal verlagen;

Or. de

Amendement 302
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 41 – alinea 1 - letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) vaststelling van indicatoren en 
doelstellingen voor 
hulpbronnenefficiëntie tegen 2015 op 
basis van het stappenplan voor efficiënt 
hulpbronnengebruik. Opname van een 
kernindicator en -doelstelling in het 
Europees Semester, aangevuld met een 
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reeks indicatoren voor het gebruik van 
land, koolstof, water en materialen;

Or. en

Amendement 303
Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 41 – alinea 1 - letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) vaststelling van indicatoren en 
vastlegging van doelstellingen voor 
hulpbronnenefficiëntie tegen 2015;

Or. en

Amendement 304
Jo Leinen

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 41 – alinea 1 - letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) invoering van een samenhangender 
kader voor duurzame productie en 
consumptie, met inbegrip van doelen. 
Herziening van productwetgeving teneinde 
de milieuprestaties en de 
hulpbronnenefficiëntie van producten 
gedurende de gehele levenscyclus ervan te 
verbeteren. Het vaststellen van streefdoelen 
voor de vermindering van de algehele 
effecten van consumptie.

(d) invoering van een samenhangender
rechtskader voor duurzame productie en 
consumptie, met inbegrip van doelen, voor 
de hele productiecyclus van duurzame 
aankoop tot terugwinning aan het einde 
van de levenscyclus. Herziening van 
productwetgeving teneinde de 
milieuprestaties en de 
hulpbronnenefficiëntie van producten 
gedurende de gehele levenscyclus ervan te 
verbeteren, de samenhang tussen 
bestaande instrumenten te vergroten en 
ervoor te zorgen dat de EU het voortouw 
neemt. Stimulering van de 
consumentenvraag naar ecologisch 
duurzame producten en diensten door de 
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beschikbaarheid, betaalbaarheid, 
functionaliteit en aantrekkingskracht 
daarvan te vergroten. Het vaststellen van 
streefdoelen voor de vermindering van de 
algehele effecten van consumptie tegen 
2015;

Or. en

Amendement 305
Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 41 – alinea 1 - letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) invoering van een samenhangender 
kader voor duurzame productie en 
consumptie, met inbegrip van doelen. 
Herziening van productwetgeving teneinde 
de milieuprestaties en de 
hulpbronnenefficiëntie van producten 
gedurende de gehele levenscyclus ervan te 
verbeteren. Het vaststellen van 
streefdoelen voor de vermindering van de 
algehele effecten van consumptie.

(d) invoering van een samenhangender 
kader voor duurzame productie en 
consumptie, met inbegrip van doelen en in 
voorkomende gevallen de consolidatie van 
bestaande instrumenten in een 
samenhangend rechtskader. Herziening 
van productwetgeving teneinde de 
milieuprestaties en de 
hulpbronnenefficiëntie van producten 
gedurende de gehele levenscyclus ervan te 
verbeteren. Stimulering van de 
consumentenvraag naar ecologisch 
duurzame producten en diensten. 
Ontwikkeling van indicatoren en 
vaststelling van streefdoelen voor de 
vermindering van de algehele effecten van 
consumptie;

Or. en

Amendement 306
Margrete Auken

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 41 – alinea 1 - letter d



PE508.028v01-00 16/73 AM\931426NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) invoering van een samenhangender 
kader voor duurzame productie en 
consumptie, met inbegrip van doelen. 
Herziening van productwetgeving teneinde 
de milieuprestaties en de 
hulpbronnenefficiëntie van producten 
gedurende de gehele levenscyclus ervan te 
verbeteren. Het vaststellen van 
streefdoelen voor de vermindering van de 
algehele effecten van consumptie.

(d) invoering van een samenhangender 
kader voor duurzame productie en 
consumptie, met inbegrip van doelen. 
Herziening van productwetgeving teneinde 
de milieuprestaties en de 
hulpbronnenefficiëntie van producten 
gedurende de gehele levenscyclus ervan te 
verbeteren. Vaststelling van streefdoelen 
voor de vermindering van de algehele 
effecten van consumptie alsook beperking 
van de markttoegang tot producten 
waarvan is aangetoond dat ze schadelijk 
zijn voor het milieu;

Or. en

Motivering

Een niet-toxisch, schoon en gezond milieu en innovatie van veilige consumentenproducten 
zijn alleen mogelijk als een beperking wordt opgelegd op milieuonvriendelijke producten.

Amendement 307
Eija-Riitta Korhola,

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 41 – alinea 1 - letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) invoering van een samenhangender 
kader voor duurzame productie en 
consumptie, met inbegrip van doelen. 
Herziening van productwetgeving teneinde 
de milieuprestaties en de 
hulpbronnenefficiëntie van producten 
gedurende de gehele levenscyclus ervan te 
verbeteren. Het vaststellen van streefdoelen 
voor de vermindering van de algehele 
effecten van consumptie.

(d) invoering van een samenhangender 
kader voor duurzame productie en 
consumptie, met inbegrip van doelen. 
Herziening van productwetgeving teneinde 
de milieuprestaties en de 
hulpbronnenefficiëntie van producten 
gedurende de gehele levenscyclus ervan te 
verbeteren, rekening houdend met de 
beginselen van stroomafwaarts gebruik 
van materialen. Het vaststellen van 
streefdoelen voor de vermindering van de 
algehele effecten van consumptie.

Or. en
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Amendement 308
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – lid 41 –alinea 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) verhoging van de inspanningen om 
de doelstelling van toepassing van groene 
openbare aanbestedingscriteria op ten 
minste 50 % van alle openbare 
aanbestedingen te bewerkstelligen en een 
vrijwillig groen inkopersnetwerk voor EU-
bedrijven tot stand te brengen.

Or. en

Amendement 309
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 41 – alinea 2 - letter e 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) volledige uitvoering van de EU-
wetgeving, met inbegrip van de toepassing 
van de afvalhiërarchie en doelmatig 
gebruik van marktconforme instrumenten 
en maatregelen om te zorgen dat 
stortplaatsen geleidelijk worden 
afgeschaft, energieterugwinning beperkt 
blijft tot niet-recyclebare materialen, 
gerecycled afval wordt gebruikt als een 
belangrijke, betrouwbare bron van 
grondstoffen voor de EU, gevaarlijk afval 
veilig wordt verwerkt en de productie 
ervan wordt teruggebracht, illegale
afvaltransporten worden uitgebannen en de 
barrières voor de eengemaakte markt voor 
milieuvriendelijke recyclingactiviteiten in 
de EU worden weggenomen;

(e) volledige uitvoering van de EU-
wetgeving en bijna volledige uitbanning 
van afval tegen 2020, met inbegrip van de 
toepassing van de afvalhiërarchie en 
doelmatig gebruik van marktconforme 
instrumenten en maatregelen om de 
productie van afval te verminderen, 
hergebruik te bevorderen, te zorgen voor 
hoogkwalitatieve recycling en niet-giftige 
materiaalcycli, zodat afval gebruikt kan 
worden als een belangrijke, betrouwbare 
bron van grondstoffen voor de EU, er een 
hoogwaardig systeem voor scheiding aan 
de bron beschikbaar is, 
energieterugwinning beperkt blijft tot 
niet-recyclebare en niet-compost 
composteerbare materialen, stortplaatsen 
met uitzondering van gevaarlijk afval 
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waarvoor stort de veiligste manier van 
verwijdering is geleidelijk worden 
afgeschaft, en de productie van gevaarlijk 
afval substantieel wordt teruggebracht en 
dit afval anderszins veilig wordt verwerkt. 
Illegale afvaltransporten worden 
uitgebannen en de barrières voor de 
eengemaakte markt voor milieuvriendelijke 
recyclingactiviteiten in de EU worden 
weggenomen. Daartoe dienen er 
systematisch ambitieuze recycling-, 
hergebruik- en preventiedoelstellingen te 
worden vastgelegd in al het EU-
afvalbeleid;

Or. en

Amendement 310
Giancarlo Scottà

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 41 – alinea 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) volledige uitvoering van de EU-
wetgeving, met inbegrip van de toepassing 
van de afvalhiërarchie en doelmatig 
gebruik van marktconforme instrumenten 
en maatregelen om te zorgen dat 
stortplaatsen geleidelijk worden 
afgeschaft, energieterugwinning beperkt 
blijft tot niet-recyclebare materialen, 
gerecycled afval wordt gebruikt als een 
belangrijke, betrouwbare bron van 
grondstoffen voor de EU, gevaarlijk afval 
veilig wordt verwerkt en de productie 
ervan wordt teruggebracht, illegale 
afvaltransporten worden uitgebannen en de 
barrières voor de eengemaakte markt voor 
milieuvriendelijke recyclingactiviteiten in 
de EU worden weggenomen;

(e) volledige uitvoering van de EU-
wetgeving, met inbegrip van de toepassing 
van de afvalhiërarchie en doelmatig 
gebruik van marktconforme instrumenten 
en maatregelen om te zorgen dat 
recyclebaar en composteerbaar afval 
daadwerkelijk bestemd wordt voor 
recycling en gebruik, gerecycled afval 
wordt gebruikt als een aanvullende, 
betrouwbare bron van grondstoffen voor de 
EU, gevaarlijk afval veilig wordt verwerkt 
en de productie ervan wordt teruggebracht, 
illegale afvaltransporten worden 
uitgebannen en de barrières voor de
eengemaakte markt voor milieuvriendelijke 
recyclingactiviteiten in de EU worden 
weggenomen;

Or. it
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Amendement 311
Eija-Riitta Korhola,

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 41 – alinea 2 - letter e 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) volledige uitvoering van de EU-
wetgeving, met inbegrip van de toepassing 
van de afvalhiërarchie en doelmatig 
gebruik van marktconforme instrumenten
en maatregelen om te zorgen dat 
stortplaatsen geleidelijk worden 
afgeschaft, energieterugwinning beperkt 
blijft tot niet-recyclebare materialen, 
gerecycled afval wordt gebruikt als een 
belangrijke, betrouwbare bron van 
grondstoffen voor de EU, gevaarlijk afval 
veilig wordt verwerkt en de productie 
ervan wordt teruggebracht, illegale 
afvaltransporten worden uitgebannen en de 
barrières voor de eengemaakte markt voor 
milieuvriendelijke recyclingactiviteiten in
de EU worden weggenomen;

(e) volledige uitvoering van de EU-
wetgeving, met inbegrip van de toepassing 
van de afvalhiërarchie overeenkomstig de 
kaderrichtlijn afvalstoffen op basis van 
een levenscyclusaanpak alsook een 
doeltreffende toepassing van maatregelen 
om te zorgen dat recyclebaar en 
composteerbaar afval na consumptie 
steeds minder wordt verwijderd en steeds 
meer wordt gerecycled en teruggewonnen, 
gerecycled afval wordt gebruikt als een 
belangrijke, betrouwbare bron van 
grondstoffen voor de EU, gevaarlijk afval 
veilig wordt verwerkt en de productie 
ervan wordt teruggebracht, illegale 
afvaltransporten worden uitgebannen en de 
barrières voor de eengemaakte markt voor 
milieuvriendelijke recyclingactiviteiten in 
de EU worden weggenomen;

Or. en

Amendement 312
Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – paragraaf 41 – alinea 2 - letter e)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) volledige uitvoering van de EU-
wetgeving, met inbegrip van de toepassing 
van de afvalhiërarchie en doelmatig 
gebruik van marktconforme instrumenten 
en maatregelen om te zorgen dat 
stortplaatsen geleidelijk worden 

e) volledige uitvoering van de EU-
wetgeving, met inbegrip van de toepassing 
van de uit vijf niveaus bestaande 
afvalhiërarchie en doelmatig gebruik van 
marktconforme instrumenten en 
maatregelen om te zorgen dat op EU-
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afgeschaft, energieterugwinning beperkt 
blijft tot niet-recyclebare materialen, 
gerecycled afval wordt gebruikt als een 
belangrijke, betrouwbare bron van 
grondstoffen voor de EU, gevaarlijk afval 
veilig wordt verwerkt en de productie 
ervan wordt teruggebracht, illegale 
afvaltransporten worden uitgebannen en de 
barrières voor de eengemaakte markt voor 
milieuvriendelijke recyclingactiviteiten in 
de EU worden weggenomen;

niveau stapsgewijs een algemeen verbod 
op het storten van afval wordt ingevoerd, 
energieterugwinning beperkt blijft tot niet-
recyclebare en composteerbare materialen, 
gerecycled afval wordt gebruikt als een 
belangrijke, betrouwbare bron van 
grondstoffen voor de EU, 
dienovereenkomstig ook de economische 
levensvatbaarheid van recycling en de 
vraag naar secundaire grondstoffen 
worden verhoogd, gevaarlijk afval veilig 
wordt verwerkt en de productie ervan 
wordt teruggebracht, illegale 
afvaltransporten worden uitgebannen 
(onder meer ook door intensievere 
controles) en de barrières voor de 
eengemaakte markt voor milieuvriendelijke 
recyclingactiviteiten in de EU worden 
weggenomen;

Or. de

Amendement 313
Richard Seeber, Peter Liese

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 41 – alinea 2 - letter e 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) volledige uitvoering van de EU-
wetgeving, met inbegrip van de toepassing 
van de afvalhiërarchie en doelmatig 
gebruik van marktconforme instrumenten 
en maatregelen om te zorgen dat 
stortplaatsen geleidelijk worden afgeschaft, 
energieterugwinning beperkt blijft tot niet-
recyclebare materialen, gerecycled afval 
wordt gebruikt als een belangrijke, 
betrouwbare bron van grondstoffen voor de 
EU, gevaarlijk afval veilig wordt verwerkt 
en de productie ervan wordt teruggebracht, 
illegale afvaltransporten worden 
uitgebannen en de barrières voor de 
eengemaakte markt voor milieuvriendelijke 
recyclingactiviteiten in de EU worden 

(e) volledige uitvoering van de EU-
wetgeving, met inbegrip van de toepassing 
van de afvalhiërarchie en doelmatig 
gebruik van marktconforme instrumenten 
en maatregelen om te zorgen dat 
stortplaatsen geleidelijk worden afgeschaft, 
energieterugwinning uit niet-recyclebare 
materialen tot een minimum beperkt blijft, 
gerecycled afval wordt gebruikt als een 
belangrijke, betrouwbare bron van 
grondstoffen voor de EU, gevaarlijk afval 
veilig wordt verwerkt en de productie 
ervan wordt teruggebracht, illegale 
afvaltransporten worden uitgebannen en de 
barrières voor de eengemaakte markt voor 
milieuvriendelijke recyclingactiviteiten in 
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weggenomen; de EU worden weggenomen;

Or. en

Amendement 314
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 41 – alinea 2 - letter e 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) volledige uitvoering van de EU-
wetgeving, met inbegrip van de toepassing 
van de afvalhiërarchie en doelmatig 
gebruik van marktconforme instrumenten 
en maatregelen om te zorgen dat 
stortplaatsen geleidelijk worden 
afgeschaft, energieterugwinning beperkt 
blijft tot niet-recyclebare materialen, 
gerecycled afval wordt gebruikt als een 
belangrijke, betrouwbare bron van 
grondstoffen voor de EU, gevaarlijk afval 
veilig wordt verwerkt en de productie 
ervan wordt teruggebracht, illegale 
afvaltransporten worden uitgebannen en de 
barrières voor de eengemaakte markt voor 
milieuvriendelijke recyclingactiviteiten in 
de EU worden weggenomen;

(e) volledige uitvoering van de EU-
wetgeving, met inbegrip van de toepassing 
van de afvalhiërarchie en doelmatig 
gebruik van marktconforme instrumenten 
en maatregelen om te zorgen dat het 
storten van afval effectief wordt 
geminimaliseerd, energieterugwinning 
beperkt blijft tot niet-recyclebare 
materialen, gerecycled afval wordt gebruikt 
als een belangrijke, betrouwbare bron van 
grondstoffen voor de EU, gevaarlijk afval 
veilig wordt verwerkt en de productie 
ervan wordt teruggebracht, illegale 
afvaltransporten worden uitgebannen en de 
barrières voor de eengemaakte markt voor 
milieuvriendelijke recyclingactiviteiten in 
de EU worden weggenomen;

Or. en

Amendement 315
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 41 – alinea 2 - letter e 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) volledige uitvoering van de EU-
wetgeving, met inbegrip van de toepassing 
van de afvalhiërarchie en doelmatig 

(e) volledige uitvoering van de EU-
wetgeving, volledige uitvoering van de 
EU-wetgeving, met inbegrip van de 
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gebruik van marktconforme instrumenten 
en maatregelen om te zorgen dat 
stortplaatsen geleidelijk worden afgeschaft, 
energieterugwinning beperkt blijft tot niet-
recyclebare materialen, gerecycled afval 
wordt gebruikt als een belangrijke, 
betrouwbare bron van grondstoffen voor de 
EU, gevaarlijk afval veilig wordt verwerkt 
en de productie ervan wordt teruggebracht, 
illegale afvaltransporten worden 
uitgebannen en de barrières voor de 
eengemaakte markt voor milieuvriendelijke 
recyclingactiviteiten in de EU worden 
weggenomen;

toepassing van de afvalhiërarchie en 
doelmatig gebruik van marktconforme 
instrumenten en maatregelen om te zorgen 
dat stortplaatsen geleidelijk worden 
afgeschaft, energieterugwinning beperkt 
blijft tot niet-recyclebare materialen, 
gerecycled afval wordt gebruikt als een 
belangrijke, betrouwbare bron van 
grondstoffen voor de EU, gevaarlijk afval 
veilig wordt verwerkt en de productie 
ervan wordt teruggebracht, illegale 
afvaltransporten worden nagenoeg geheel 
worden uitgebannen en de barrières voor 
de eengemaakte markt voor 
milieuvriendelijke recyclingactiviteiten in 
de EU worden weggenomen;

Or. en

Amendement 316
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 41 – alinea 2 - letter e 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) volledige uitvoering van de EU-
wetgeving, met inbegrip van de toepassing 
van de afvalhiërarchie en doelmatig 
gebruik van marktconforme instrumenten 
en maatregelen om te zorgen dat 
stortplaatsen geleidelijk worden afgeschaft, 
energieterugwinning beperkt blijft tot niet-
recyclebare materialen, gerecycled afval 
wordt gebruikt als een belangrijke, 
betrouwbare bron van grondstoffen voor de 
EU, gevaarlijk afval veilig wordt verwerkt 
en de productie ervan wordt teruggebracht, 
illegale afvaltransporten worden 
uitgebannen en de barrières voor de 
eengemaakte markt voor milieuvriendelijke 
recyclingactiviteiten in de EU worden 
weggenomen;

(e) volledige uitvoering van de EU-
wetgeving, met inbegrip van de toepassing 
van de afvalhiërarchie en doelmatig 
gebruik van marktconforme instrumenten 
en maatregelen om te zorgen dat 
stortplaatsen geleidelijk worden afgeschaft, 
energieterugwinning beperkt blijft tot niet-
recyclebare materialen, niet-toxische
materiaalcycli worden gestimuleerd zodat 
gerecycled afval gebruikt kan worden als 
een belangrijke, betrouwbare bron van 
grondstoffen voor de EU, gevaarlijk afval 
veilig wordt verwerkt en de productie 
ervan wordt teruggebracht, illegale 
afvaltransporten worden uitgebannen en de 
barrières voor de eengemaakte markt voor 
milieuvriendelijke recyclingactiviteiten in 
de EU worden weggenomen;



AM\931426NL.doc 23/73 PE508.028v01-00

NL

Or. en

Amendement 317
Jo Leinen

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 41 – alinea 2 - letter e 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) volledige uitvoering van de EU-
wetgeving, met inbegrip van de toepassing 
van de afvalhiërarchie en doelmatig 
gebruik van marktconforme instrumenten 
en maatregelen om te zorgen dat 
stortplaatsen geleidelijk worden afgeschaft, 
energieterugwinning beperkt blijft tot niet-
recyclebare materialen, gerecycled afval 
wordt gebruikt als een belangrijke, 
betrouwbare bron van grondstoffen voor de 
EU, gevaarlijk afval veilig wordt verwerkt 
en de productie ervan wordt teruggebracht, 
illegale afvaltransporten worden 
uitgebannen en de barrières voor de 
eengemaakte markt voor milieuvriendelijke 
recyclingactiviteiten in de EU worden 
weggenomen;

(e) volledige uitvoering en versterking van 
de EU-wetgeving en bijna volledige 
uitbanning van afval, met inbegrip van 
strikte toepassing van de afvalhiërarchie en 
doelmatig gebruik van marktconforme 
instrumenten en maatregelen om te zorgen 
dat stortplaatsen geleidelijk worden 
afgeschaft, energieterugwinning beperkt 
blijft tot niet-recyclebare materialen, niet-
giftige materiaalcycli worden 
gestimuleerd zodat gerecycled afval 
gebruikt kan worden als een belangrijke, 
betrouwbare bron van grondstoffen voor de 
EU, er een hoogwaardig systeem voor 
scheiding aan de bron beschikbaar is, 
gevaarlijk afval veilig wordt verwerkt en 
de productie ervan wordt teruggebracht, 
illegale afvaltransporten worden 
uitgebannen en de barrières voor de 
eengemaakte markt voor milieuvriendelijke 
recyclingactiviteiten in de EU worden 
weggenomen. Dit vraagt om een 
systeemanalyse van al het EU-afvalbeleid 
met de overschakeling naar een 
kringloopeconomie als leidraad, alsook 
om ambitieuze recycling- en 
preventiedoelstellingen;

Or. en

Amendement 318
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 41 – alinea 2 - letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) ontwikkeling van een nieuw 
rechtsinstrument dat op basis van een 
analyse van de algehele beschikbaarheid 
een doeltreffender gebruik van beperkt 
beschikbare biomassabronnen in de hand 
werkt middels invoering van het beginsel 
van stroomafwaarts gebruik en 
ondersteunende maatregelen, en dat 
ervoor zorgt dat de totale hoeveelheden 
biomassa die in de verschillende sectoren 
worden gebruikt, beperkt blijven tot wat 
de ecosystemen duurzaam leveren 
kunnen;

Or. en

Amendement 319
João Ferreira, Sabine Wils

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – paragraaf 41 – alinea 2 - letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) verbetering van de waterefficiëntie door 
doelstellingen te formuleren op 
stroomgebiedniveau en gebruik te maken 
van marktmechanismen, zoals het 
prijsniveau van water.

(f) verbetering van de waterefficiëntie door 
doelstellingen te formuleren in de 
stroomgebiedbeheersplannen en daar 
controle op uit te oefenen, het 
functioneren van overheden op het terrein 
van de watervoorraden te verbeteren, 
meer goed opgeleid personeel in te zetten 
en ervoor te zorgen dat de diensten over 
voldoende middelen en 
investeringsmogelijkheden beschikken.

Or. pt

Amendement 320
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 41 – alinea 2 - letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) verbetering van de waterefficiëntie door 
doelstellingen te formuleren op 
stroomgebiedniveau en gebruik te maken
van marktmechanismen, zoals het 
prijsniveau van water.

(f) verbetering van de waterefficiëntie door 
doelstellingen te formuleren op 
stroomgebiedniveau op basis van de meest 
kostenefficiënte marktmechanismen, 
waaronder bijvoorbeeld het prijsniveau 
van water.

Or. en

Amendement 321
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 41 – alinea 2 - letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) verbetering van de waterefficiëntie door 
doelstellingen te formuleren op 
stroomgebiedniveau en gebruik te maken 
van marktmechanismen, zoals het 
prijsniveau van water.

(f) verbetering van de waterefficiëntie door 
doelstellingen te formuleren op 
stroomgebiedniveau en gebruik te maken 
van marktmechanismen, zoals het 
prijsniveau van water, alsook door 
verbeterde kennis en informatie,
governance, investeringen en de integratie 
van watervraagstukken in andere 
beleidsvormen.

Or. en

Amendement 322
Richard Seeber, Peter Liese

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 41 – alinea 2 - letter f
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) verbetering van de waterefficiëntie door 
doelstellingen te formuleren op 
stroomgebiedniveau en gebruik te maken 
van marktmechanismen, zoals het 
prijsniveau van water.

(f) verbetering van de waterefficiëntie door 
doelstellingen te formuleren op 
stroomgebiedniveau en gebruik te maken 
van marktmechanismen, zoals het 
prijsniveau van water, zoals bedoeld in 
artikel 9 van de kaderrichtlijn water.

Or. en

Amendement 323
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 41 – alinea 2 - letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) verbetering van de waterefficiëntie door 
doelstellingen te formuleren op 
stroomgebiedniveau en gebruik te maken 
van marktmechanismen, zoals het 
prijsniveau van water.

f) verbetering van de waterefficiëntie door 
doelstellingen te formuleren op 
stroomgebiedniveau, alsook voor recycling 
van afvalwater, en gebruik te maken van 
marktmechanismen, zoals het prijsniveau 
van water.

Or. fr

Amendement 324
Gaston Franco

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 41 – alinea 2 - letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) verbetering van de waterefficiëntie door 
doelstellingen te formuleren op 
stroomgebiedniveau en gebruik te maken 
van marktmechanismen, zoals het 
prijsniveau van water.

f) verbetering van de waterefficiëntie door 
doelstellingen te formuleren op 
stroomgebiedniveau, door de invoering 
van voorschriften over het gebruik van 
behandeld afvalwater en door gebruik te 
maken van marktmechanismen, zoals het 
prijsniveau van water;
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Or. fr

Motivering

Er moet een bijzondere status worden verleend aan het water dat eerst aan de natuur wordt 
onttrokken om er vervolgens weer in terecht te komen. Zoals bepaald in de blauwdruk voor 
het behoud van de Europese watervoorraden zal de Commissie zich inspannen om het meest 
passende instrument op EU-niveau ter stimulering van het hergebruik van water vast te 
stellen, door op passende wijze het milieueffect te beoordelen en een hoge mate van 
bescherming van de volksgezondheid en het milieu te waarborgen.

Amendement 325
João Ferreira, Sabine Wils

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – paragraaf 41 – alinea 2 - letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) waarborging van de 
watervoorraden, zowel kwantitatief als 
kwalitatief, met de nadruk op de bronnen 
van voor menselijke consumptie bestemd 
water, met name door behoud en 
verbetering van natuurlijke en 
kunstmatige reservoirs, met bijzondere 
aandacht voor het beheer van het 
grondwater en van de opslagcapaciteit 
van de bodem, en door monitoring van en 
controle op de variëteit aan opslag en de 
waterkwaliteit.  

Or. pt

Amendement 326
Eija-Riitta Korhola,

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 41 – alinea 2 - letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) rekening houdend met de acties van 
de EU-strategie voor de bio-economie op 
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het gebied van de duurzame productie en 
gebruik van hernieuwbare bronnen.

Or. en

Amendement 327
Dan Jørgensen

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 41 – alinea 2 - letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) totstandbrenging van nieuwe 
groene openbareaanbestedingsprocedures 
voor voedingsproducten, waaronder 
criteria op het gebied van milieu en 
dierenwelzijn.

Or. en

Amendement 328
João Ferreira, Sabine Wils

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – paragraaf 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

44. Toegang tot water van toereikende 
kwaliteit blijft in een aantal 
plattelandsgebieden van de EU 
problematisch terwijl het waarborgen van 
de goede kwaliteit van de Europese 
zwemwateren zowel de volksgezondheid 
als de toeristische sector van de EU ten 
goede komt. De schadelijke gevolgen van 
overstromingen voor de volksgezondheid 
en de economische activiteit worden steeds 
vaker ervaren, deels vanwege wijzigingen 
in de waterkringloop en het landgebruik.

44. Toegang tot water van toereikende 
kwaliteit blijft in een aantal 
plattelandsgebieden van de EU 
problematisch terwijl het waarborgen van 
de goede kwaliteit van de Europese 
zwemwateren zowel de volksgezondheid 
als de toeristische sector van de EU ten 
goede komt. De schadelijke gevolgen van 
overstromingen voor de volksgezondheid 
en de economische activiteit worden steeds 
vaker ervaren, vooral vanwege het 
tekortschietende territoriale beleid en de 
bebouwing van de overstromingsgebieden.
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Or. pt

Amendement 329
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

44. Toegang tot water van toereikende 
kwaliteit blijft in een aantal 
plattelandsgebieden van de EU 
problematisch terwijl het waarborgen van 
de goede kwaliteit van de Europese 
zwemwateren zowel de volksgezondheid 
als de toeristische sector van de EU ten 
goede komt. De schadelijke gevolgen van 
overstromingen voor de volksgezondheid 
en de economische activiteit worden steeds 
vaker ervaren, deels vanwege wijzigingen 
in de waterkringloop en het landgebruik.

44. Toegang tot water van toereikende 
kwaliteit en voorzieningen voor de opvang 
en zuivering van afvalwater blijven in een 
aantal plattelandsgebieden van de EU 
ontoereikend terwijl het waarborgen van 
de goede kwaliteit van de Europese 
zwemwateren zowel de volksgezondheid 
als de toeristische sector van de EU ten 
goede komt. De schadelijke gevolgen van 
overstromingen voor de volksgezondheid 
en de economische activiteit worden steeds 
vaker ervaren, deels vanwege wijzigingen 
in de waterkringloop en het landgebruik.

Or. lt

Amendement 330
Ewald Stadler

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – paragraaf 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

44. Toegang tot water van toereikende 
kwaliteit blijft in een aantal 
plattelandsgebieden van de EU 
problematisch terwijl het waarborgen van 
de goede kwaliteit van de Europese 
zwemwateren zowel de volksgezondheid 
als de toeristische sector van de EU ten 
goede komt. De schadelijke gevolgen van 
overstromingen voor de volksgezondheid 

44. Toegang tot water van toereikende 
kwaliteit blijft in een aantal 
plattelandsgebieden van de EU 
problematisch terwijl het waarborgen van 
de goede kwaliteit van de Europese 
zwemwateren zowel de volksgezondheid 
als de toeristische sector van de EU ten 
goede komt. De privatisering van de 
watervoorziening heeft geleid tot 
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en de economische activiteit worden steeds 
vaker ervaren, deels vanwege wijzigingen 
in de waterkringloop en het landgebruik.

bedreigingen van de gezondheid, met 
name daar waar grote bedrijven de 
waterconcessies hebben verworven. Voor 
het behoud, de verbetering en de 
bescherming van de waterkwaliteit is een 
privatiseringsverbod op het gebied van de 
drinkwatervoorziening absolute noodzaak. 
De schadelijke gevolgen van 
overstromingen voor de volksgezondheid 
en de economische activiteit worden steeds 
vaker ervaren, deels vanwege wijzigingen 
in de waterkringloop en het landgebruik.

Or. de

Motivering

De privatisering van de watervoorziening in Portugal heeft geleid tot een prijsstijging van 
400 procent en een vermindering van de waterkwaliteit. De strijd om het water zal in de 
komende decennia toenemen en daarom moet de watervoorziening in handen van de overheid 
blijven of opnieuw onder streng overheidstoezicht worden geplaatst.

Amendement 331
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

44. Toegang tot water van toereikende 
kwaliteit blijft in een aantal 
plattelandsgebieden van de EU 
problematisch terwijl het waarborgen van 
de goede kwaliteit van de Europese 
zwemwateren zowel de volksgezondheid 
als de toeristische sector van de EU ten 
goede komt. De schadelijke gevolgen van 
overstromingen voor de volksgezondheid 
en de economische activiteit worden steeds 
vaker ervaren, deels vanwege wijzigingen 
in de waterkringloop en het landgebruik.

44. Toegang tot water van toereikende 
kwaliteit blijft in een aantal 
plattelandsgebieden van de EU 
problematisch terwijl het waarborgen van 
de goede kwaliteit van de Europese 
zwemwateren zowel de volksgezondheid 
als de toeristische sector van de EU ten 
goede komt. De schadelijke gevolgen van 
overstromingen voor de volksgezondheid 
en de economische activiteit worden steeds 
vaker ervaren, deels vanwege wijzigingen 
in de waterkringloop en het landgebruik. 
Om te voldoen aan EU-wetgeving op het 
gebied van water moet worden voorzien in 
maatregelen voor herstel van de 
natuurlijke oevers van rivieren en 
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herbebossing van de aangrenzende 
gebieden.

Or. es

Amendement 332
Andrés Perelló Rodríguez

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

42. De EU-milieuwetgeving heeft 
aanzienlijke voordelen gebracht voor de 
gezondheid en het welzijn van de burger. 
Water- en luchtverontreiniging en 
chemische stoffen blijven het publiek in de 
EU op milieugebied niettemin het meeste 
zorgen baren. Naar schatting van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) zijn 
deze milieuvervuilende factoren 
verantwoordelijk voor 15-20 % van alle 
overlijdensgevallen in 53 Europese landen. 
Volgens de OESO zal stedelijke 
luchtvervuiling tegen 2050 wereldwijd de 
belangrijkste milieugerelateerde 
doodsoorzaak zijn.

42. De EU-milieuwetgeving heeft 
aanzienlijke voordelen gebracht voor de 
gezondheid en het welzijn van de burger. 
Water- en luchtverontreiniging, chemische 
stoffen en geluidsoverlast blijven het 
publiek in de EU op milieugebied 
niettemin het meeste zorgen baren. Naar 
schatting van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) zijn 
deze milieuvervuilende factoren 
verantwoordelijk voor 15-20 % van alle 
overlijdensgevallen in 53 Europese landen. 
Volgens de OESO zal stedelijke 
luchtvervuiling tegen 2050 wereldwijd de 
belangrijkste milieugerelateerde
doodsoorzaak zijn.

Or. es

Amendement 333
Christofer Fjellner

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

45. Doordat het bestaande beleid niet 
volledig wordt uitgevoerd, lukt het de EU 
niet om adequate lucht- en 
waterkwaliteitsnormen te halen. De EU zal 

45. Doordat het bestaande beleid niet 
volledig wordt uitgevoerd, lukt het de EU 
niet om adequate lucht- en 
waterkwaliteitsnormen te halen. De EU zal 
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haar doelstellingen aanpassen 
overeenkomstig de laatste 
wetenschappelijke bevindingen en actiever 
op zoek gaan naar synergie-effecten met 
overige beleidsdoelstellingen op gebieden 
zoals klimaatverandering, biodiversiteit en 
het mariene en terrestrische milieu. Door 
bijvoorbeeld de aanwezigheid van 
bepaalde verontreinigende stoffen in de 
lucht terug te brengen, kan een belangrijke 
bijdrage worden geleverd aan beperking 
van de klimaatverandering. Verdere 
activiteiten op dit vlak zullen uitgaan van 
een uitgebreide beoordeling van de EU-
luchtkwaliteitswetgeving en de blauwdruk 
voor het behoud van de Europese 
watervoorraden.

haar doelstellingen aanpassen 
overeenkomstig de laatste 
wetenschappelijke bevindingen en actiever 
op zoek gaan naar synergie-effecten met 
overige beleidsdoelstellingen op gebieden 
zoals klimaatverandering, biodiversiteit en 
het mariene en terrestrische milieu. Door 
bijvoorbeeld de aanwezigheid van 
bepaalde verontreinigende stoffen in de 
lucht terug te brengen, waaronder 
maatregelen om SO2 en SLCP te 
reduceren, kan een belangrijke bijdrage 
worden geleverd aan beperking van de 
klimaatverandering en de luchtkwaliteit 
worden verbeterd. Verdere activiteiten op 
dit vlak zullen uitgaan van een uitgebreide 
beoordeling van de EU-
luchtkwaliteitswetgeving, Richtlijn
2005/33/EG en Richtlijn 1999/32/EG en 
de blauwdruk voor het behoud van de 
Europese watervoorraden.

Or. en

Amendement 334
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

48. Horizontale wetgeving inzake 
chemische stoffen (de REACH-
verordening en de verordening betreffende 
de indeling, etikettering en verpakking van 
stoffen) biedt basisbescherming voor de 
volksgezondheid en het milieu en 
bevordert het gebruik van opkomende 
testmethoden zonder dierproeven. Er is 
echter nog altijd onzekerheid over de 
gevolgen voor de volksgezondheid en het 
milieu van de gecombineerde effecten van 
verschillende chemische stoffen 
(mengsels), nanomaterialen, chemische 
stoffen die het endocriene (hormonale) 

48. Horizontale wetgeving inzake 
chemische stoffen (de REACH-
verordening en de verordening betreffende 
de indeling, etikettering en verpakking van 
stoffen) biedt basisbescherming voor de 
volksgezondheid en het milieu en 
bevordert het gebruik van opkomende 
testmethoden zonder dierproeven. Er is 
echter nog altijd onzekerheid over de 
volledige gevolgen voor de 
volksgezondheid en het milieu van de 
gecombineerde effecten van verschillende 
chemische stoffen (mengsels), 
nanomaterialen, chemische stoffen die het 
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systeem verstoren (hormoonverstorende 
stoffen) en chemische stoffen in producten. 
De afgelopen jaren is er meer bekend 
geworden over het belang van actie om 
deze problemen aan te pakken, met name 
als de EU de op de Wereldtop over 
duurzame ontwikkeling in 2002 
overeengekomen en op de Rio+20-top 
opnieuw bevestigde doelstelling wil halen 
om in 2020 te hebben gezorgd voor 
minimalisering van de aanzienlijke 
schadelijke effecten van chemische stoffen 
op de volksgezondheid en het milieu, en 
om op doelmatige, efficiënte, coherente en 
gecoördineerde wijze een antwoord te 
vinden op nieuwe en opkomende kwesties 
en problemen. De EU zal de benaderingen 
om de gecombineerde effecten van 
chemische stoffen en veiligheidskwesties 
met betrekking tot hormoonverstorende 
stoffen verder ontwikkelen en uitvoeren, en 
een integrale aanpak opzetten voor het 
minimaliseren van de schadelijke effecten 
van gevaarlijke stoffen, met inbegrip van 
chemische stoffen in producten. Daarbij zal 
zij uitgaan van een uitgebreid 
kennisbestand over blootstelling aan 
chemische stoffen en giftigheid. Voor de 
veiligheid en het duurzame beheer van 
nanomaterialen wordt gezorgd in het kader 
van een integrale aanpak op basis van 
onder meer risicobeoordelingen en -beheer, 
informatie en toezicht. Gezamenlijk zullen 
deze maatregelen leiden tot grotere kennis 
van chemische stoffen en zorgen voor een 
voorspelbaar kader dat de ontwikkeling 
van duurzamere oplossingen stimuleert.

endocriene (hormonale) systeem verstoren 
(hormoonverstorende stoffen) en 
chemische stoffen in producten. De 
afgelopen jaren is er meer bekend 
geworden over het belang van actie om 
deze problemen aan te pakken, met name 
als de EU de op de Wereldtop over 
duurzame ontwikkeling in 2002 
overeengekomen en op de Rio+20-top 
opnieuw bevestigde doelstelling wil halen 
om in 2020 te hebben gezorgd voor 
minimalisering van de blootstelling aan
chemische stoffen op de volksgezondheid 
en het milieu, en om op doelmatige, 
efficiënte, coherente en gecoördineerde 
wijze een antwoord te vinden op nieuwe en 
opkomende kwesties en problemen. De EU 
zal de benaderingen - met inbegrip van 
bepalingen voor de industrie - om de 
gecombineerde effecten van chemische 
stoffen en veiligheidskwesties met 
betrekking tot hormoonverstorende stoffen 
aan te pakken verder ontwikkelen en 
uitvoeren, en voor alle desbetreffende EU-
wetgeving een integrale aanpak opzetten 
voor het minimaliseren van de schadelijke 
effecten van gevaarlijke stoffen, met 
inbegrip van chemische stoffen in 
producten. Daarbij zal zij rekening 
houdend met het voorzorgsbeginsel 
uitgaan van een uitgebreid kennisbestand 
over blootstelling aan chemische stoffen en 
giftigheid om met name de meest 
kwetsbare groepen te beschermen tegen 
blootstelling. Voor de veiligheid en het 
duurzame beheer van nanomaterialen 
wordt gezorgd in het kader van een 
integrale aanpak op basis van onder meer 
risicobeoordelingen en -beheer, informatie 
en toezicht. Gezamenlijk zullen deze 
maatregelen leiden tot grotere kennis van 
chemische stoffen en zorgen voor een 
voorspelbaar kader dat de ontwikkeling 
van duurzamere oplossingen stimuleert.

Or. en
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Amendement 335
Margrete Auken, Jo Leinen

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

48. Horizontale wetgeving inzake 
chemische stoffen (de REACH-
verordening en de verordening betreffende 
de indeling, etikettering en verpakking van 
stoffen) biedt basisbescherming voor de 
volksgezondheid en het milieu en 
bevordert het gebruik van opkomende 
testmethoden zonder dierproeven. Er is
echter nog altijd onzekerheid over de 
gevolgen voor de volksgezondheid en het 
milieu van de gecombineerde effecten van 
verschillende chemische stoffen 
(mengsels), nanomaterialen, chemische 
stoffen die het endocriene (hormonale) 
systeem verstoren (hormoonverstorende 
stoffen) en chemische stoffen in producten. 
De afgelopen jaren is er meer bekend 
geworden over het belang van actie om 
deze problemen aan te pakken, met name 
als de EU de op de Wereldtop over 
duurzame ontwikkeling in 2002 
overeengekomen en op de Rio+20-top 
opnieuw bevestigde doelstelling wil halen 
om in 2020 te hebben gezorgd voor 
minimalisering van de aanzienlijke 
schadelijke effecten van chemische stoffen 
op de volksgezondheid en het milieu, en 
om op doelmatige, efficiënte, coherente en 
gecoördineerde wijze een antwoord te 
vinden op nieuwe en opkomende kwesties 
en problemen. De EU zal de benaderingen 
om de gecombineerde effecten van 
chemische stoffen en veiligheidskwesties 
met betrekking tot hormoonverstorende 
stoffen verder ontwikkelen en uitvoeren, en 
een integrale aanpak opzetten voor het 
minimaliseren van de schadelijke effecten 
van gevaarlijke stoffen, met inbegrip van 
chemische stoffen in producten. Daarbij zal 
zij uitgaan van een uitgebreid 

48. Horizontale wetgeving inzake 
chemische stoffen (de REACH-
verordening en de verordening betreffende 
de indeling, etikettering en verpakking van 
stoffen) biedt basisbescherming voor de 
volksgezondheid en het milieu en 
bevordert het gebruik van opkomende 
testmethoden zonder dierproeven. Er 
bestaat echter nog altijd grote bezorgdheid 
over de gevolgen voor de volksgezondheid 
en het milieu van de gecombineerde 
effecten van verschillende chemische 
stoffen (mengsels), nanomaterialen, 
chemische stoffen die het endocriene 
(hormonale) systeem verstoren 
(hormoonverstorende stoffen) en 
chemische stoffen in producten. De 
afgelopen jaren is er meer bekend 
geworden over het belang van actie om 
deze problemen aan te pakken, met name 
als de EU de op de Wereldtop over 
duurzame ontwikkeling in 2002 
overeengekomen en op de Rio+20-top 
opnieuw bevestigde doelstelling wil halen 
om in 2020 te hebben gezorgd voor 
minimalisering van de aanzienlijke 
schadelijke effecten van chemische stoffen 
op de volksgezondheid en het milieu, en 
om op doelmatige, efficiënte, coherente en 
gecoördineerde wijze een antwoord te 
vinden op nieuwe en opkomende kwesties 
en problemen. Een De EU zal de 
benaderingen om de gecombineerde 
effecten van chemische stoffen en 
veiligheidskwesties met betrekking tot 
hormoonverstorende stoffen verder 
ontwikkelen en uitvoeren, en voor alle 
desbetreffende EU-wetgeving een integrale 
aanpak opzetten voor het minimaliseren 
van de schadelijke effecten van 
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kennisbestand over blootstelling aan 
chemische stoffen en giftigheid. Voor de 
veiligheid en het duurzame beheer van 
nanomaterialen wordt gezorgd in het kader 
van een integrale aanpak op basis van 
onder meer risicobeoordelingen en -
beheer, informatie en toezicht. 
Gezamenlijk zullen deze maatregelen 
leiden tot grotere kennis van chemische 
stoffen en zorgen voor een voorspelbaar 
kader dat de ontwikkeling van duurzamere 
oplossingen stimuleert.

blootstelling aan gevaarlijke stoffen, met 
inbegrip van chemische stoffen in 
producten. Daarbij zal zij uitgaan van een 
uitgebreid kennisbestand over blootstelling 
aan chemische stoffen en giftigheid, onder 
meer ten aanzien van kwetsbare groepen. 
Voor de veiligheid en het duurzame beheer 
van nanomaterialen en andere 
geavanceerde materialen wordt gezorgd in 
het kader van een integrale, proactieve
aanpak waarmee in het bijzonder voor 
nanomaterialen in alle desbetreffende 
wetgeving maatregelen getroffen worden, 
dit op basis van een aanpak per geval van
risicobeoordelingen en -beheer, 
uitgebreide informatie over huidige 
vormen van gebruik (inventarisering en 
etikettering) en toezicht. Gezamenlijk 
zullen deze maatregelen leiden tot grotere 
kennis van chemische stoffen en zorgen 
voor een voorspelbaar kader dat de 
ontwikkeling van duurzamere oplossingen 
stimuleert.

Or. en

Motivering

Een proactieve aanpak voor nanomaterialen in alle desbetreffende EU-wetgeving is geboden. 
Veiligheidskwesties houden verband met de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en de 
gecombineerde effecten van chemicaliën en hormoonverstorende stoffen en dienen met name 
ten behoeve van kwetsbare groepen te worden ingeperkt.

Amendement 336
Giancarlo Scottà

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

48. Horizontale wetgeving inzake 
chemische stoffen (de REACH-
verordening en de verordening betreffende 
de indeling, etikettering en verpakking van 
stoffen) biedt basisbescherming voor de 

48. Horizontale wetgeving inzake 
chemische stoffen (de REACH-
verordening en de verordening betreffende 
de indeling, etikettering en verpakking van 
stoffen) biedt basisbescherming voor de 
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volksgezondheid en het milieu en 
bevordert het gebruik van opkomende 
testmethoden zonder dierproeven. Er is
echter nog altijd onzekerheid over de 
gevolgen voor de volksgezondheid en het 
milieu van de gecombineerde effecten van 
verschillende chemische stoffen 
(mengsels), nanomaterialen, chemische 
stoffen die het endocriene (hormonale) 
systeem verstoren (hormoonverstorende 
stoffen) en chemische stoffen in producten. 
De afgelopen jaren is er meer bekend 
geworden over het belang van actie om 
deze problemen aan te pakken, met name 
als de EU de op de Wereldtop over 
duurzame ontwikkeling in 2002 
overeengekomen en op de Rio+20-top 
opnieuw bevestigde doelstelling wil halen 
om in 2020 te hebben gezorgd voor 
minimalisering van de aanzienlijke 
schadelijke effecten van chemische stoffen 
op de volksgezondheid en het milieu, en 
om op doelmatige, efficiënte, coherente en 
gecoördineerde wijze een antwoord te 
vinden op nieuwe en opkomende kwesties 
en problemen. De EU zal de benaderingen 
om de gecombineerde effecten van 
chemische stoffen en veiligheidskwesties 
met betrekking tot hormoonverstorende 
stoffen verder ontwikkelen en uitvoeren, en 
een integrale aanpak opzetten voor het 
minimaliseren van de schadelijke effecten 
van gevaarlijke stoffen, met inbegrip van 
chemische stoffen in producten. Voor de 
veiligheid en het duurzame beheer van 
nanomaterialen wordt gezorgd in het kader 
van een integrale aanpak op basis van 
onder meer risicobeoordelingen en -beheer, 
informatie en toezicht. Gezamenlijk zullen 
deze maatregelen leiden tot grotere kennis 
van chemische stoffen en zorgen voor een 
voorspelbaar kader dat de ontwikkeling 
van duurzamere oplossingen stimuleert.

volksgezondheid en het milieu en 
bevordert het gebruik van opkomende 
testmethoden zonder dierproeven. Er is 
echter nog altijd onzekerheid over de 
gevolgen voor de volksgezondheid en het 
milieu van de gecombineerde effecten van 
verschillende chemische stoffen 
(mengsels), nanomaterialen, chemische 
stoffen die het endocriene (hormonale) 
systeem verstoren (hormoonverstorende 
stoffen) en chemische stoffen in producten. 
De afgelopen jaren is er meer bekend 
geworden over het belang van actie om 
deze problemen aan te pakken, met name 
als de EU de op de Wereldtop over 
duurzame ontwikkeling in 2002 
overeengekomen en op de Rio+20-top 
opnieuw bevestigde doelstelling wil halen 
om in 2020 te hebben gezorgd voor 
minimalisering van de aanzienlijke 
schadelijke effecten van chemische stoffen 
op de volksgezondheid en het milieu, en 
om op doelmatige, efficiënte, coherente en 
gecoördineerde wijze een antwoord te 
vinden op nieuwe en opkomende kwesties 
en problemen. De EU zal de benaderingen 
om de gecombineerde effecten van 
chemische stoffen en veiligheidskwesties 
met betrekking tot de schadelijke effecten 
van hormoonverstorende stoffen verder 
ontwikkelen en uitvoeren, en een integrale 
aanpak opzetten voor het minimaliseren 
van de schadelijke effecten van gevaarlijke 
stoffen, met inbegrip van chemische 
stoffen in producten. Voor de veiligheid en 
het duurzame beheer van nanomaterialen 
wordt gezorgd in het kader van een 
integrale aanpak op basis van onder meer 
risicobeoordelingen en -beheer, informatie 
en toezicht. Gezamenlijk zullen deze 
maatregelen leiden tot grotere kennis van 
chemische stoffen en zorgen voor een 
voorspelbaar kader dat de ontwikkeling 
van duurzamere oplossingen stimuleert.

Or. it
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Amendement 337
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

49. Ondertussen kan de groeiende markt 
voor biogebaseerde producten, chemische 
stoffen en materialen voordelen bieden, 
zoals lagere broeikasgasemissies en nieuwe 
marktmogelijkheden, maar er moet voor 
worden gewaakt dat de volledige 
levenscyclus van deze producten duurzaam 
is en de concurrentie om grond niet 
verergert of de emissieniveaus doet stijgen.

49. Ondertussen kan de groeiende markt 
voor biogebaseerde producten, chemische 
stoffen en materialen voordelen bieden, 
zoals lagere broeikasgasemissies en nieuwe 
marktmogelijkheden, maar er moet voor 
worden gewaakt dat de volledige 
levenscyclus van deze producten duurzaam 
is en de concurrentie om grond en water 
niet verergert of de emissieniveaus doet 
stijgen.

Or. en

Amendement 338
João Ferreira, Sabine Wils

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – paragraaf 49 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

49 bis. vraagt de aandacht voor de 
gevolgen van de deregulering en 
liberalisering van de internationale 
handel, die leiden tot een wereldwijde 
toename van de energieconsumptie en 
goederenstromen, en daarmee tot een 
grotere concentratie van broeikasgassen 
in de atmosfeer; is van mening dat het 
beschermen en bevorderen van de lokale 
energieproductie en –consumptie door 
middel van kortere toeleveringsketens 
ertoe zal leiden dat binnen de 
internationale handel meer de 
complementariteit van producten, 
producenten en landen wordt bevorderd 
dan de concurrentie ertussen.
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Or. pt

Amendement 339
João Ferreira, Sabine Wils

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – paragraaf 49 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

49 ter. doet de aanbeveling dat er op korte 
termijn een evaluatie wordt uitgevoerd 
van het effect van het gemeenschappelijk 
beleid van de EU, met name het GLB, het 
GVB en het handelsbeleid, op het 
vermogen de koolstofintensiteit van de 
EU-economieën terug te dringen. de 
uitkomsten van deze evaluatie moeten 
worden meegenomen bij de herziening 
van dit beleid;

Or. pt

Amendement 340
Giancarlo Scottà

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

50. Klimaatverandering zal de 
milieuproblemen verergeren door langere 
droogtes en hittegolven, overstromingen, 
stormen en bosbranden, evenals nieuwe of 
ernstigere vormen van mensen-, dieren- of 
plantenziekten te veroorzaken. Er zal 
gericht actie moeten worden ondernomen 
om ervoor te zorgen dat de EU voldoende 
voorbereid is om de druk en veranderingen 
als gevolg van de klimaatverandering het 
hoofd te bieden, en dat zij zo haar 
ecologische, economische en sociale 
veerkracht kan vergroten. Omdat tal van 

50. Klimaatverandering zal naar 
verwachting de milieuproblemen 
verergeren door langere droogtes en 
hittegolven, overstromingen, stormen en 
bosbranden, evenals nieuwe of ernstigere 
vormen van mensen-, dieren- of 
plantenziekten te veroorzaken. Er zal 
gericht actie moeten worden ondernomen 
om ervoor te zorgen dat de EU voldoende 
voorbereid is om de druk en veranderingen 
als gevolg van de klimaatverandering het 
hoofd te bieden, en dat zij zo haar 
ecologische, economische en sociale 
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sectoren steeds meer door de effecten van 
klimaatverandering worden en zullen 
worden getroffen, moeten overwegingen 
inzake aanpassing en het beheer van de 
risico’s op rampen verder worden 
geïntegreerd in het EU-beleid.

veerkracht kan vergroten. Omdat tal van 
sectoren steeds meer door de effecten van 
klimaatverandering worden en zullen 
worden getroffen, moeten overwegingen 
inzake aanpassing en het beheer van de 
risico’s op rampen verder worden 
geïntegreerd in het EU-beleid.

Or. it

Amendement 341
Elena Oana Antonescu

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

51. Bovendien kunnen maatregelen ter 
verbetering van de ecologische en 
klimatologische veerkracht, zoals het 
herstel van ecosystemen en groene 
infrastructuur, belangrijke 
sociaaleconomische voordelen met zich 
meebrengen, onder andere voor de
volksgezondheid. De synergie-effecten, 
maar ook de potentiële negatieve 
wisselwerking tussen klimaat- en overige 
milieudoelstellingen, zoals luchtkwaliteit, 
moeten adequaat worden beheerd. De 
overschakeling op andere brandstoffen op 
grond van klimaat-, veiligheids- of 
voorzieningsoverwegingen, kan 
bijvoorbeeld leiden tot een aanzienlijke 
toename van fijn stof en gevaarlijke 
emissies.

51. Bovendien kunnen maatregelen ter 
verbetering van de ecologische en 
klimatologische veerkracht, zoals het 
herstel van ecosystemen en groene 
infrastructuur, belangrijke 
sociaaleconomische voordelen met zich 
meebrengen en verregaande verbeteringen 
opleveren voor volksgezondheid en 
welzijn. De synergie-effecten, maar ook de 
potentiële negatieve wisselwerking tussen 
klimaat- en overige milieudoelstellingen, 
zoals luchtkwaliteit, moeten adequaat 
worden beheerd. De overschakeling op 
andere brandstoffen op grond van klimaat-, 
veiligheids- of voorzieningsoverwegingen, 
kan bijvoorbeeld leiden tot een aanzienlijke 
toename van fijn stof en gevaarlijke 
emissies.

Or. en

Amendement 342
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 52 – alinea 1 - letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de luchtkwaliteit van de EU aanzienlijk 
is verbeterd;

(a) de kwaliteit van de buiten- en 
binnenlucht in de EU aanzienlijk is 
verbeterd tot door de WHO aanbevolen 
waarden en overeenkomstig WHO-
richtsnoeren;

Or. en

Amendement 343
Andrés Perelló Rodríguez

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 52 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis. herziening van de wetgeving 
betreffende de meetmethode van de 
luchtvervuiling, met inbegrip van 
informatie over de juiste plaatsing van de 
meetapparatuur om meer efficiëntie bij 
het vergaren van gegevens te garanderen 
en frauduleuze metingen te voorkomen.

Or. es

Amendement 344
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 52 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de geluidsoverlast in de EU aanzienlijk 
is afgenomen;

(b) de geluidsoverlast in de EU aanzienlijk 
is afgenomen tot door de WHO 
aanbevolen waarden;
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Or. en

Amendement 345
João Ferreira, Sabine Wils

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – paragraaf 52 – alinea 1 - letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) burgers overal in de EU voordeel 
ondervinden van hoge normen voor veilig
drink- en zwemwater;

c) alle burgers overal in de EU over veilig 
drinkwater en een veilige 
afvalwaterbehandeling kunnen 
beschikken, die zowel kwantitatief als 
kwalitatief toereikend zijn, alsmede over 
vanuit gezondheidsoogpunt veilig 
openbaar zwemwater;

Or. pt

Amendement 346
Andrés Perelló Rodríguez

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 52 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis. de mate waarin beleid van 
internalisering van de kosten van water in 
de verschillende lidstaten wordt ingevoerd 
monitoren om te komen tot een 
afspiegeling van de werkelijke prijs van de 
hulpbron, uit hoofde van de kaderrichtlijn 
water.

Or. es

Amendement 347
Giancarlo Scottà
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 52 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de gecombineerde effecten van 
chemische stoffen en veiligheidskwesties 
met betrekking tot hormoonverstorende 
stoffen effectief zijn aangepakt, en risico’s 
voor het milieu en de volksgezondheid in 
verband met het gebruik van gevaarlijke 
stoffen, met inbegrip van chemische 
stoffen in producten, in kaart zijn gebracht 
en zijn geminimaliseerd;

de gecombineerde effecten van chemische 
stoffen en veiligheidskwesties met 
betrekking tot de schadelijke effecten van 
hormoonverstorende stoffen effectief zijn 
aangepakt, en risico’s voor het milieu en de 
volksgezondheid in verband met het 
gebruik van gevaarlijke stoffen, met 
inbegrip van chemische stoffen in 
producten, in kaart zijn gebracht en zijn 
geminimaliseerd;

Or. it

Amendement 348
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 52 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de gecombineerde effecten van 
chemische stoffen en veiligheidskwesties 
met betrekking tot hormoonverstorende 
stoffen effectief zijn aangepakt, en risico’s 
voor het milieu en de volksgezondheid in 
verband met het gebruik van gevaarlijke 
stoffen, met inbegrip van chemische 
stoffen in producten, in kaart zijn gebracht 
en zijn geminimaliseerd;

(d) de gecombineerde effecten van 
chemische stoffen en veiligheidskwesties 
met betrekking tot hormoonverstorende 
stoffen effectief zijn aangepakt, en risico’s 
voor het milieu en de volksgezondheid in 
verband met het gebruik van gevaarlijke 
stoffen, met inbegrip van chemische 
stoffen in producten, in kaart zijn gebracht 
en zijn geminimaliseerd. Er worden 
langetermijnacties vastgesteld voor de 
verwezenlijking van de doelstelling van 
een niet-toxisch milieu;

Or. en

Amendement 349
Dan Jørgensen
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 52 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de gecombineerde effecten van 
chemische stoffen en veiligheidskwesties 
met betrekking tot hormoonverstorende 
stoffen effectief zijn aangepakt, en risico’s 
voor het milieu en de volksgezondheid in 
verband met het gebruik van gevaarlijke 
stoffen, met inbegrip van chemische 
stoffen in producten, in kaart zijn gebracht 
en zijn geminimaliseerd;

(d) de gecombineerde effecten van 
chemische stoffen en veiligheidskwesties 
met betrekking tot hormoonverstorende 
stoffen in alle desbetreffende EU-
wetgeving effectief zijn aangepakt, en 
risico’s voor het milieu en de 
volksgezondheid in verband met het 
gebruik van gevaarlijke stoffen, met 
inbegrip van chemische stoffen in 
producten, in kaart zijn gebracht en zijn 
geminimaliseerd;

.

Or. en

Amendement 350
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 52 – alinea 1 - letter e 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) veiligheidskwesties met betrekking tot 
nanomaterialen effectief zijn aangepakt in 
het kader van een coherente benadering
van de verschillende wetgevingen;

(e) het Europees regelgevingskader wordt 
herzien en aangevuld om ervoor te zorgen 
dat veiligheidskwesties met betrekking tot 
nanomaterialen effectief worden aangepakt 
middels een specifieke nanoverordening 
en als onderdeel van een coherente 
aanpak in de verschillende wetgevingen;

Or. en

Amendement 351
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 52 – alinea 1 - letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) aanzienlijke vooruitgang is geboekt bij 
de aanpassing aan de gevolgen van 
klimaatverandering.

(f) aanzienlijke vooruitgang is geboekt bij 
de preventie van en de aanpassing aan de 
gevolgen van klimaatverandering.

Or. en

Amendement 352
Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 52 – alinea 1 - letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) de beschikbaarheid van en de 
toegang tot hoogkwalitatief gezond 
voedsel in de EU is substantieel verbeterd;

Or. en

Amendement 353
Richard Seeber, Peter Liese

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 52 – alinea 1 - letter -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) tenuitvoerlegging van de initiatieven 
van het witboek inzake transport, in het 
bijzonder middels verdere internalisering 
van externe kosten; 

Or. en
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Amendement 354
Giancarlo Scottà

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 52 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het uitvoeren van het bijgewerkte EU-
beleid inzake luchtkwaliteit, 
overeenkomstig de laatste 
wetenschappelijke gegevens, en 
maatregelen ter bestrijding van 
luchtvervuiling aan de bron;

(a) het uitvoeren van het bijgewerkte EU-
beleid inzake luchtkwaliteit, 
overeenkomstig de laatste 
wetenschappelijke gegevens en de 
verschillende geografische en 
klimaatomstandigheden, en maatregelen 
ter bestrijding van luchtvervuiling aan de 
bron;

Or. it

Amendement 355
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 52 – alinea 2 - letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het uitvoeren van het bijgewerkte EU-
beleid inzake luchtkwaliteit, 
overeenkomstig de laatste 
wetenschappelijke gegevens, en 
maatregelen ter bestrijding van 
luchtvervuiling aan de bron;

(a) het uitvoeren van het bijgewerkte EU-
beleid inzake luchtkwaliteit, 
overeenkomstig de laatste 
wetenschappelijke gegevens, het 
ontwikkelen van een EU-strategie voor de 
kwaliteit van de binnenlucht en 
maatregelen ter bestrijding van 
luchtvervuiling aan de bron;

Or. en

Amendement 356
João Ferreira, Sabine Wils

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – paragraaf 52 – alinea 2 - letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het stimuleren van inspanningen om de 
kaderrichtlijn water uit te voeren, in het 
bijzonder voor kleine 
drinkwaterleveranciers, alsmede om de 
zwemwaterrichtlijn uit te voeren;

(c) het zorgdragen voor voldoende 
middelen om watervoorziening en –
zuivering voor iedereen te garanderen en 
het stimuleren van inspanningen om de
plannen voor herstel, monitoring en 
controle van de bronnen van voor 
menselijke consumptie bestemd water uit 
te voeren, alsmede om de 
zwemwaterrichtlijn uit te voeren;

Or. pt

Amendement 357
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 52 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het ontwikkelen van een EU-strategie 
voor een niet-toxisch milieu, die uit moet 
gaan van een uitgebreid kennisbestand 
inzake blootstelling aan chemische stoffen 
en giftigheid, en bevorderlijk moet zijn 
voor de vernieuwing van duurzame 
plaatsvervangende middelen;

(d) het ontwikkelen van een EU-strategie 
voor een niet-toxisch milieu tegen 2018, 
daarbij voortbordurend op de tegen 2015 
te treffen horizontale maatregelen, 
teneinde alle desbetreffende wetgeving te 
voorzien van specifieke bepalingen met 
betrekking tot 1) de veiligheid van 
nanomaterialen en soortgelijke 
geavanceerde materialen; 2) 
minimalisering van de blootstelling aan 
hormoonverstorende stoffen; 3) passende 
aanpak van regelgevende aard om de 
gecombineerde effecten van chemicaliën 
te bestrijden en 4) minimalisering van de 
blootstelling aan chemicaliën in 
producten, waaronder in geïmporteerde 
producten, dit alles ter bevordering van 
niet-toxische materiaalcycli en de 
vermindering van de blootstelling aan 
schadelijke materialen binnenshuis. Dit 
alles moet uitgaan van een uitgebreid 
kennisbestand inzake blootstelling aan 
chemische stoffen en giftigheid waardoor 
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doeltreffende besluitvorming wordt 
versneld en de innovatie en ontwikkeling 
van duurzame plaatsvervangende middelen 
wordt bevorderd.

Or. en

Motivering

De elementen van een integrale EU-strategie voor een niet-toxisch milieu, een doelstelling die 
reeds is neergelegd in het zesde milieuactieprogramma, dienen duidelijk te worden 
uiteengezet. Met het zevende milieuactieprogramma moeten de wensen van het Europees 
Parlement worden gehonoreerd; in april 2009 riep het de Commissie op ervoor te zorgen dat 
alle toepassingen van nanomaterialen binnen twee jaar veilig zijn. In maart 2013 riep het 
Europees Parlement op tot minimalisering van de blootstelling aan hormoonverstorende 
stoffen. Bovendien dient de strategie gecombineerde effecten aan te pakken en de blootstelling 
aan chemicaliën in producten te minimaliseren.

Amendement 358
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 52 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het ontwikkelen van een EU-strategie 
voor een niet-toxisch milieu, die uit moet
gaan van een uitgebreid kennisbestand 
inzake blootstelling aan chemische stoffen 
en giftigheid, en bevorderlijk moet zijn 
voor de vernieuwing van duurzame 
plaatsvervangende middelen;

(d) het ontwikkelen van een EU-strategie 
voor een niet-toxisch milieu, onder meer 
bestaande uit maatregelen op korte 
termijn om ervoor te zorgen dat 
nanomaterialen en soortgelijke 
geavanceerde materialen veilig zijn, 
alsook uit een passende aanpak voor 
regelgeving op het gebied van chemische 
stoffen ter bestrijding van gecombineerde 
effecten, minimalisering van de 
blootstelling aan hormoonverstorende 
stoffen en chemicaliën in producten, 
waaronder in geïmporteerde producten, 
blootstelling binnenshuis, niet-toxische 
materiaalcycli, alsook het schetsen van 
maatregelen ter verwezenlijking van de 
langetermijnvisie voor een niet-toxisch 
milieu. Deze strategie moet uitgaan van 
een uitgebreid kennisbestand inzake 
blootstelling aan chemische stoffen en 
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giftigheid, zorgen voor versnelling van 
doeltreffende besluitvorming en 
bevorderlijk zijn voor de vernieuwing van 
duurzame plaatsvervangende middelen;

Or. en

Amendement 359
Dan Jørgensen

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 52 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het ontwikkelen van een EU-strategie 
voor een niet-toxisch milieu, die uit moet 
gaan van een uitgebreid kennisbestand 
inzake blootstelling aan chemische stoffen 
en giftigheid, en bevorderlijk moet zijn 
voor de vernieuwing van duurzame 
plaatsvervangende middelen;

(d) het ontwikkelen van een EU-strategie 
voor een niet-toxisch milieu tegen 2015, 
onder meer bestaande uit horizontale 
maatregelen voor de documentatie van de 
veiligheid van nanomaterialen en 
soortgelijke geavanceerde materialen en 
de tenuitvoerlegging van horizontale 
regelgeving op het gebied van chemische
stoffen ter aanpak van gecombineerde 
effecten, ter minimalisering van de 
blootstelling aan hormoonverstorende 
stoffen en om te zorgen voor een passende 
beheersing van de aan chemicaliën in 
producten verbonden risico's, 
geïmporteerde producten incluis. 
Horizontale maatregelen die zorgen voor 
veilige nanomaterialen. Dit alles moet 
uitgaan van een uitgebreid kennisbestand 
inzake blootstelling aan chemische stoffen 
en giftigheid, en bevorderlijk moet zijn 
voor de vernieuwing van duurzame 
plaatsvervangende middelen;

Or. en

Amendement 360
Anna Rosbach
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 52 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het ontwikkelen van een EU-strategie 
voor een niet-toxisch milieu, die uit moet 
gaan van een uitgebreid kennisbestand 
inzake blootstelling aan chemische stoffen 
en giftigheid, en bevorderlijk moet zijn 
voor de vernieuwing van duurzame 
plaatsvervangende middelen;

(d) het ontwikkelen van een EU-strategie 
voor een niet-toxisch milieu, die uit moet 
gaan van een uitgebreid kennisbestand 
inzake blootstelling aan chemische stoffen 
en giftigheid die zoveel mogelijk wordt 
opgebouwd middels alternatieve 
testmethodes en teststrategieën waarbij 
geen gebruik wordt gemaakt van levende 
dieren en die bevorderlijk moet zijn voor 
de vernieuwing van duurzame 
plaatsvervangende middelen;

Or. en

Motivering

Er bestaat veel onzekerheid over de effecten van hormoonverstorende stoffen, chemische 
mengsels en nanomaterialen op de volksgezondheid, de dierengezondheid en het milieu. De 
risico's dienen evenwel zo veel mogelijk te worden vastgesteld met behulp van alternatieve 
testmethodes en teststrategieën waarbij geen gebruik wordt gemaakt van dieren. Het voorstel 
van de Commissie is wat dit betreft niet precies genoeg.

Amendement 361
Anna Rosbach

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – lid 52 –alinea 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) totstandbrenging van een EU-wijde 
strategie voor de ontwikkeling, validering, 
acceptatie en gebruik van testmethodes 
waarbij geen proefdieren worden ingezet 
in de context van de herziening van EU-
wetgeving en de totstandbrenging van 
regels voor nieuwe technologieën als 
nanotechnologieën;

Or. en
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Motivering

Met behulp van een EU-wijde strategie kan ervoor worden gezorgd dat er volledig rekening 
wordt gehouden met de gevolgen van nieuwe regelgeving voor het gebruik van proefdieren.

Amendement 362
Margrete Auken, Jo Leinen

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – lid 52 –alinea 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) herziening van bestaand EU-beleid 
en ontwikkeling van nieuw beleid inzake 
nanomaterialen en geavanceerde 
materialen, waarbij er onder meer 
passende risicobeoordelingsinstrumenten 
ontwikkeld worden, chemische 
veiligheidsrapporten worden opgesteld en 
een EU-wijd register voor nanomaterialen 
wordt opgezet;

Or. en

Amendement 363
Karin Kadenbach

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 52 – alinea 2 - letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) tenuitvoerlegging van de 
initiatieven van het witboek inzake 
transport, in het bijzonder middels verdere 
internalisering van externe kosten; 

Or. en

Motivering

Dit is een regelrecht citaat uit het stappenplan voor efficiënt hulpbronnengebruik COM(2011) 
571 definitief, blz. 19.
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Amendement 364
Richard Seeber, Peter Liese

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 52 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

52 bis. Alle externe transportkosten 
worden volledig geïnternaliseerd.

Or. en

Amendement 365
Andrés Perelló Rodríguez

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 54

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

54. Als ervoor wordt gezorgd dat de EU-
wetgeving ook echt wordt uitgevoerd, 
brengt dit een drietal voordelen met zich 
mee: er ontstaat een gelijk speelveld voor 
marktdeelnemers die actief zijn op de 
eengemaakte markt; er wordt innovatie 
gestimuleerd; en er worden “first-mover”-
voordelen voor Europese bedrijven in tal 
van sectoren bevorderd. De kosten die 
ontstaan als de wetgeving niet goed wordt 
uitgevoerd zijn daarentegen aanzienlijk en 
kunnen grofweg worden geschat op 
ongeveer 50 miljard euro per jaar, met 
inbegrip van kosten met betrekking tot 
inbreukzaken60 . Alleen al in 2009 waren er 
451 inbreukzaken met betrekking tot EU-
wetgeving. De Commissie ontvangt tevens 
direct van EU-burgers tal van klachten, 
waarvan er vele beter op lidstaat- of lokaal 
niveau kunnen worden behandeld.

54. Als ervoor wordt gezorgd dat de EU-
wetgeving ook echt wordt uitgevoerd, 
brengt dit een drietal voordelen met zich 
mee: er ontstaat een gelijk speelveld voor 
marktdeelnemers die actief zijn op de 
eengemaakte markt; er wordt innovatie 
gestimuleerd; en er worden “first-mover”-
voordelen voor Europese bedrijven in tal 
van sectoren bevorderd. De kosten die 
ontstaan als de wetgeving niet goed wordt 
uitgevoerd zijn daarentegen aanzienlijk en 
kunnen grofweg worden geschat op 
ongeveer 50 miljard euro per jaar, met 
inbegrip van kosten met betrekking tot 
inbreukzaken60 . Alleen al in 2009 waren er 
451 inbreukzaken met betrekking tot EU-
wetgeving. De Commissie ontvangt tevens 
direct van EU-burgers tal van klachten, 
waarvan er vele, hoewel ze op lidstaat- of 
lokaal niveau kunnen worden behandeld, 
bemiddeling behoeven door de Commissie 
en, in voorkomend geval, het Europees 
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Hof van Justitie.

Or. es

Amendement 366
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 55

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

55. Betere uitvoering van het milieu-acquis 
van de EU op lidstaatniveau moet daarom 
de komende jaren de grootste prioriteit 
krijgen. Tussen en binnen de diverse 
lidstaten bestaan aanzienlijke verschillen 
qua uitvoering. Er is dan ook behoefte om 
al degenen die betrokken zijn bij de 
uitvoering van milieuwetgeving op 
nationaal, regionaal en lokaal niveau van 
de juiste kennis en mogelijkheden te 
voorzien om te zorgen dat de voordelen 
van deze wetgeving beter tot hun recht 
komen.

55. Betere uitvoering van het milieu-acquis 
van de EU op lidstaatniveau moet daarom 
de komende jaren de grootste prioriteit 
krijgen. Tussen en binnen de diverse 
lidstaten bestaan aanzienlijke verschillen 
qua uitvoering. Er is dan ook behoefte om 
al degenen die betrokken zijn bij de 
uitvoering van milieuwetgeving op 
Europees, nationaal, regionaal en lokaal 
niveau van de juiste kennis, instrumenten
en mogelijkheden te voorzien om te zorgen 
dat de voordelen van deze wetgeving beter 
tot hun recht komen.

Or. en

Amendement 367
João Ferreira

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – paragraaf 55

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

55. Betere uitvoering van het milieu-acquis 
van de EU op lidstaatniveau moet daarom 
de komende jaren de grootste prioriteit 
krijgen. Tussen en binnen de diverse 
lidstaten bestaan aanzienlijke verschillen 
qua uitvoering. Er is dan ook behoefte om 
al degenen die betrokken zijn bij de 
uitvoering van milieuwetgeving op 

55. Betere uitvoering van het milieu-acquis 
van de EU op lidstaatniveau moet daarom 
de komende jaren de grootste prioriteit 
krijgen. Tussen en binnen de diverse 
lidstaten bestaan aanzienlijke verschillen 
qua uitvoering. Er is dan ook behoefte om 
al degenen die betrokken zijn bij de 
uitvoering van milieuwetgeving op 



AM\931426NL.doc 53/73 PE508.028v01-00

NL

nationaal, regionaal en lokaal niveau van 
de juiste kennis en mogelijkheden te 
voorzien om te zorgen dat de voordelen 
van deze wetgeving beter tot hun recht 
komen.

nationaal, regionaal en lokaal niveau van 
de juiste financiële middelen, personele 
middelen, kennis en mogelijkheden te 
voorzien om te zorgen dat de voordelen 
van deze wetgeving beter tot hun recht 
komen.

Or. pt

Amendement 368
Giancarlo Scottà

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 58

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

58. Ten tweede breidt de EU de vereisten 
ten aanzien van inspecties en toezicht uit 
tot het bredere corpus van EU-
milieuwetgeving en wordt dit aangevuld 
met capaciteit op EU-niveau om situaties 
aan te pakken waar reden tot zorg is.

58. Ten tweede versterkt de EU het Impel-
netwerk van de lidstaten door passende 
financiële steun voor de lange termijn te 
verstrekken en de uitwisseling van beste 
praktijken te intensiveren, ook op 
regionaal en lokaal niveau.

Or. it

Amendement 369
Ewald Stadler

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – paragraaf 58

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

58. Ten tweede breidt de EU de vereisten 
ten aanzien van inspecties en toezicht uit 
tot het bredere corpus van EU-
milieuwetgeving en wordt dit aangevuld 
met capaciteit op EU-niveau om situaties 
aan te pakken waar reden tot zorg is.

58. Ten tweede breidt de EU de vereisten 
ten aanzien van inspecties en toezicht uit 
tot het bredere corpus van EU-
milieuwetgeving en wordt dit aangevuld 
met capaciteit op EU-niveau om situaties 
aan te pakken waar reden tot zorg is. Met 
het oog op efficiënte en kostenbesparende 
administratieve procedures moeten er 
geen nieuwe EU-instanties worden 
opgericht en mogen bovendien de 
bevoegdheden van nationale milieu-
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instanties niet ter discussie worden 
gesteld.

Or. de

Amendement 370
Andrés Perelló Rodríguez

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 59

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

59. Ten derde wordt de manier verbeterd 
waarop op nationaal niveau klachten over 
de uitvoering van de EU-wetgeving 
worden afgehandeld en opgelost.

59. Ten derde wordt de manier verbeterd 
waarop op nationaal niveau klachten over 
de uitvoering van de EU-wetgeving 
worden afgehandeld en opgelost en wordt 
meer transparantie gegarandeerd en een 
betere toegang tot de informatie over de 
ingediende klachten.

Or. es

Amendement 371
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 59

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

59. Ten derde wordt de manier verbeterd
waarop op nationaal niveau klachten over 
de uitvoering van de EU-wetgeving 
worden afgehandeld en opgelost.

59. Ten derde wordt de manier waarop op 
nationaal niveau klachten over de 
uitvoering van de EU-wetgeving worden 
afgehandeld en opgelost, verbeterd alsook 
transparanter en toegankelijker gemaakt.

Or. en

Amendement 372
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 60

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

60. Ten vierde krijgen EU-burgers betere
toegang tot de rechter in milieuzaken en 
effectieve wettelijke bescherming, 
overeenkomstig de internationale 
verdragen en ontwikkelingen zoals 
teweeggebracht door de inwerkingtreding 
van het Verdrag van Lissabon en de 
recente jurisprudentie van het Europees 
Hof van Justitie. Als alternatief voor 
procederen wordt ook niet-gerechtelijke 
conflictoplossing bevorderd.

60. Ten vierde krijgen EU-burgers toegang 
tot de rechter in milieuzaken en effectieve 
wettelijke bescherming, overeenkomstig 
het Verdrag van Aarhus en andere
internationale verdragen en ontwikkelingen 
zoals teweeggebracht door de 
inwerkingtreding van het Verdrag van 
Lissabon en de recente jurisprudentie van 
het Europees Hof van Justitie. Als 
alternatief voor procederen wordt ook niet-
gerechtelijke conflictoplossing bevorderd.

Or. en

Motivering

Om te zorgen voor een doeltreffende toegang tot de rechter dienen alle pijlers van het 
Verdrag van Aarhus te worden ondergebracht in het acquis op het vlak van het EU-
milieubeleid. Dit is in lijn met de conclusies van de Raad van 11 juni 2012.

Amendement 373
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 60 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

60 bis. Ten vijfde worden de regelingen 
voor maatschappelijke inspraak in de 
milieubesluitvorming versterkt, allereerst 
door ervoor te zorgen dat het 
milieueffectbeoordelingssysteem niet 
toestaat dat effectbeoordelingsprocedures 
worden omzeild, en objectief en 
onafhankelijk is;

Or. lt
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Amendement 374
Giancarlo Scottà

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 63 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

63. Teneinde de voordelen van de EU-
wetgeving te optimaliseren, dient het 
programma te zorgen dat tegen 2020:

63. Teneinde de voordelen van de EU-
wetgeving te optimaliseren, zou het 
programma ervoor moeten zorgen dat 
tegen 2020:

Or. it

Amendement 375
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 63 – alinea 1 - letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) EU-burgers toegang hebben tot heldere 
informatie over hoe de EU-
milieuwetgeving wordt uitgevoerd;

(a) het Verdrag van Aarhus volledig ten 
uitvoer wordt gelegd zodat EU-burgers 
toegang hebben tot heldere informatie over 
hoe de EU-milieuwetgeving wordt 
uitgevoerd, zij deel kunnen nemen aan de 
besluitvorming rond bepaalde 
milieukwesties en toegang hebben tot de 
rechter;

Or. en

Motivering

Het Verdrag van Aarhus dient overeenkomstig de conclusies van de Raad van 11 juni 2012 
volledig ten uitvoer worden gelegd opdat burgers in milieuzaken volledige toegang hebben tot 
de rechter.

Amendement 376
Andrés Perelló Rodríguez
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Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 63 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a. EU-burgers toegang hebben tot heldere 
informatie over hoe de EU-
milieuwetgeving wordt uitgevoerd;

a. EU-burgers toegang hebben tot heldere 
informatie over hoe de EU-
milieuwetgeving wordt uitgevoerd. 
Omwille van meer transparantie moet 
hiertoe ook de toegang via internet 
behoren tot een samenvatting van de 
klachten die bij de Europese Commissie 
zijn ingediend en tot informatie over de 
status van de behandeling van de dossiers 
per lidstaat.

Or. es

Amendement 377
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 63 – alinea 1 - letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de vereiste van onafhankelijkheid 
van de regelgevende instanties op 
nationaal niveau op het vlak van de 
handhaving van de EU-milieuwetgeving 
daadwerkelijk wordt nageleefd;

Or. en

Motivering

In uiteenlopende Europese richtlijnen inzake de interne markt alsook in jurisprudentie van het 
Europees Hof van Justitie wordt geëist dat de lidstaten de onafhankelijkheid van de 
regelgevende instantie waarborgen en ervoor zorgen dat deze zijn bevoegdheden onpartijdig 
en transparant uitoefent. Zie onder meer artikel 39, lid 4 van Richtlijn 2009/73/EG. Op de 
handhaving van de EU-milieuwetgeving op nationaal niveau dienen dezelfde vereisten ten 
aanzien van de regelgevende instantie van toepassing te zijn.

Amendement 378
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 63 – alinea 1 - letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het vertrouwen van de burgers in de 
milieuwetgeving is gestegen;

(d) het vertrouwen van de burgers in de 
milieuwetgeving is gestegen en burgers 
meer worden betrokken bij de 
maatregelen die worden genomen om 
milieuproblemen aan te pakken.

Or. lt

Amendement 379
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 63 – alinea 1 - letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het vertrouwen van de burgers in de 
milieuwetgeving is gestegen;

(d) het vertrouwen van de burgers in de 
milieuwetgeving en de handhaving 
daarvan is gestegen;

Or. en

Amendement 380
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 63 – alinea 1 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) opstellen van 
partnerschapsovereenkomsten betreffende 
de uitvoering door de lidstaten en de 
Commissie;

(b) opstellen van 
partnerschapsovereenkomsten betreffende 
de uitvoering door de lidstaten en de 
Commissie om de lidstaten te helpen 
problemen te voorkomen of op te lossen;
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Or. en

Amendement 381
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 63 – alinea 1 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) opstellen van 
partnerschapsovereenkomsten betreffende 
de uitvoering door de lidstaten en de 
Commissie;

(b) opstellen van transparante 
partnerschapsovereenkomsten betreffende 
de uitvoering door de lidstaten en de 
Commissie;

Or. en

Amendement 382
Giancarlo Scottà

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 63 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) uitbreiding van de bindende criteria 
voor effectieve inspecties en toezicht door 
lidstaten tot het bredere corpus van de EU-
milieuwetgeving, en ontwikkeling van
aanvullende capaciteit op EU-niveau om 
situaties aan te pakken waar reden tot 
zorg is, aangevuld met ondersteuning 
voor netwerken en beroepsbeoefenaars;

(c) uitbreiding van de bindende criteria 
voor effectieve inspecties en toezicht door 
lidstaten tot het bredere corpus van de EU-
milieuwetgeving, en tegelijkertijd 
versterking van het Impel-netwerk;

Or. it

Amendement 383
Elena Oana Antonescu

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 63 – alinea 1 - letter c



PE508.028v01-00 60/73 AM\931426NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) uitbreiding van de bindende criteria 
voor effectieve inspecties en toezicht door 
lidstaten tot het bredere corpus van de EU-
milieuwetgeving, en ontwikkeling van 
aanvullende capaciteit op EU-niveau om 
situaties aan te pakken waar reden tot zorg 
is, aangevuld met ondersteuning voor 
netwerken en beroepsbeoefenaars;

(c) het zorgen voor bindende criteria voor 
effectieve inspecties en toezicht door 
lidstaten tot het bredere corpus van de EU-
milieuwetgeving, en ontwikkeling van 
aanvullende capaciteit op EU-niveau om 
situaties aan te pakken waar reden tot zorg 
is, aangevuld met ondersteuning voor 
netwerken en beroepsbeoefenaars;

Or. en

Amendement 384
Elena Oana Antonescu

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 63 – alinea 1 - letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) invoering van consistente en 
doelmatige mechanismen op nationaal 
niveau voor het afhandelen van klachten 
over de uitvoering van de EU-
milieuwetgeving;

(d) het zorgen voor consistente en 
doelmatige mechanismen op nationaal 
niveau voor het afhandelen van klachten 
over de uitvoering van de EU-
milieuwetgeving;

Or. en

Amendement 385
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 63 –alinea 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis)  herziening van het 
milieueffectbeoordelingssysteem, teneinde 
te waarborgen dat het objectief en 
onafhankelijk is, en standaardisering van 
praktijken in de lidstaten teneinde 
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situaties te voorkomen waarin 
milieueffectbeoordelingsprocedures 
kunnen worden omzeild ten gevolge van 
mazen of dubbelzinnigheden in de wet.  

Or. lt

Amendement 386
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 63 – alinea 2 - letter e 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) afstemming van de nationale 
bepalingen inzake de toegang tot de rechter 
op de jurisprudentie van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie, en 
bevordering van niet-gerechtelijke 
conflictoplossing om conflicten op 
milieugebied in der minne te schikken.

(e) afstemming van de nationale 
bepalingen inzake de toegang tot de rechter 
op de jurisprudentie van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie, en 
bevordering van niet-gerechtelijke 
conflictoplossing om conflicten op 
milieugebied doeltreffend te schikken.

Or. en

Amendement 387
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – Prioritaire doelstelling 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Prioritaire doelstelling 5: verbeteren van de 
wetenschappelijke onderbouwing voor het 
milieubeleid

Prioritaire doelstelling 5: verbeteren van de 
wetenschappelijke kennis en 
onderbouwing voor het milieubeleid

Or. en

Amendement 388
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – Prioritaire doelstelling 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Prioritaire doelstelling 5: verbeteren van 
de wetenschappelijke onderbouwing voor 
het milieubeleid

Prioritaire doelstelling 5: verbeteren van 
het kennisbestand voor het milieubeleid

Or. en

Amendement 389
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 64

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

64. De onderbouwing van het EU-
milieubeleid moet gebaseerd zijn op 
milieutoezicht, -gegevens, -indicatoren en -
beoordelingen in verband met de 
uitvoering van de EU-wetgeving, alsmede 
officieel wetenschappelijk onderzoek en 
burgerwetenschapsinitiatieven. Er is 
aanzienlijke vooruitgang geboekt met het 
verbeteren van deze wetenschappelijke
onderbouwing, het vergroten van het 
bewustzijn en het verbeteren van het 
vertrouwen van beleidsmakers en het 
publiek in de wetenschappelijk 
onderbouwde benadering van beleid 
waardoor hun inzicht in complexe 
ecologische en maatschappelijke 
problemen is toegenomen.

64. Het EU-milieubeleid moet gebaseerd 
zijn op milieutoezicht, -gegevens, -
indicatoren en -beoordelingen in verband 
met de uitvoering van de EU-wetgeving, 
alsmede officieel wetenschappelijk 
onderzoek en 
burgerwetenschapsinitiatieven. Er is 
aanzienlijke vooruitgang geboekt met het 
verbeteren van dit kennisbestand, het 
vergroten van het bewustzijn en het 
verbeteren van het vertrouwen van 
beleidsmakers en het publiek in de door 
kennis onderbouwde benadering van 
beleid waardoor hun inzicht in complexe 
ecologische en maatschappelijke 
problemen is toegenomen.

Or. en

Motivering

Het begrip “kennisbestand“ dat de Commissie in haar effectbeoordeling hanteert, is beter en 
breder dan “wetenschappelijke onderbouwing”.  
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Amendement 390
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 64

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

64. De onderbouwing van het EU-
milieubeleid moet gebaseerd zijn op 
milieutoezicht, -gegevens, -indicatoren en -
beoordelingen in verband met de 
uitvoering van de EU-wetgeving, alsmede 
officieel wetenschappelijk onderzoek en 
burgerwetenschapsinitiatieven. Er is 
aanzienlijke vooruitgang geboekt met het 
verbeteren van deze wetenschappelijke 
onderbouwing, het vergroten van het 
bewustzijn en het verbeteren van het 
vertrouwen van beleidsmakers en het 
publiek in de wetenschappelijk 
onderbouwde benadering van beleid 
waardoor hun inzicht in complexe 
ecologische en maatschappelijke 
problemen is toegenomen.

64. De onderbouwing van het EU-
milieubeleid moet gebaseerd zijn op 
milieutoezicht, -gegevens, -indicatoren en -
beoordelingen in verband met de 
uitvoering van de EU-wetgeving, alsmede 
officieel wetenschappelijk onderzoek en 
burgerwetenschapsinitiatieven. Er is 
aanzienlijke vooruitgang geboekt met het 
verbeteren van deze wetenschappelijke 
kennis, het vergroten van het bewustzijn en 
het verbeteren van het vertrouwen van 
beleidsmakers en het publiek in de door 
kennis onderbouwde benadering van 
beleid waardoor hun inzicht in complexe 
ecologische en maatschappelijke 
problemen is toegenomen.

Or. en

Amendement 391
Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 64

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

64. De onderbouwing van het EU-
milieubeleid moet gebaseerd zijn op 
milieutoezicht, -gegevens, -indicatoren en -
beoordelingen in verband met de 
uitvoering van de EU-wetgeving, alsmede 
officieel wetenschappelijk onderzoek en 
burgerwetenschapsinitiatieven. Er is 
aanzienlijke vooruitgang geboekt met het 
verbeteren van deze wetenschappelijke 
onderbouwing, het vergroten van het 

64. De onderbouwing van het EU-
milieubeleid moet gebaseerd zijn op 
milieutoezicht, -gegevens, -indicatoren en -
beoordelingen in verband met de 
uitvoering van de EU-wetgeving, alsmede 
officieel wetenschappelijk onderzoek en 
burgerwetenschapsinitiatieven. Er is 
aanzienlijke vooruitgang geboekt met het 
verbeteren van deze kennis en 
wetenschappelijke onderbouwing, het 
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bewustzijn en het verbeteren van het 
vertrouwen van beleidsmakers en het 
publiek in de wetenschappelijk 
onderbouwde benadering van beleid 
waardoor hun inzicht in complexe 
ecologische en maatschappelijke 
problemen is toegenomen.

vergroten van het bewustzijn en het 
verbeteren van het vertrouwen van 
beleidsmakers en het publiek in de 
wetenschappelijk onderbouwde benadering 
van beleid waardoor hun inzicht in 
complexe ecologische en maatschappelijke 
problemen is toegenomen.

Or. en

Amendement 392
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 66

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

66. Het tempo van de huidige 
ontwikkelingen en de onzekerheid omtrent 
waarschijnlijke toekomstige trends vergen 
echter maatregelen om deze 
wetenschappelijke onderbouwing te 
onderhouden en te verbeteren, teneinde 
ervoor te zorgen dat de EU zich blijft 
baseren op een goed inzicht in de toestand 
van het milieu, de mogelijke antwoorden 
daarop en de gevolgen daarvan.

66. Het tempo van de huidige 
ontwikkelingen en de onzekerheid omtrent 
waarschijnlijke toekomstige trends vergen 
echter maatregelen om dit kennisbestand 
te onderhouden en te verbeteren, teneinde 
ervoor te zorgen dat de EU zich blijft 
baseren op een goed inzicht in de toestand 
van het milieu, de mogelijke antwoorden 
daarop en de gevolgen daarvan.

Or. en

Amendement 393
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 66

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

66. Het tempo van de huidige 
ontwikkelingen en de onzekerheid omtrent 
waarschijnlijke toekomstige trends vergen 
echter maatregelen om deze 

66. Het tempo van de huidige 
ontwikkelingen en de onzekerheid omtrent 
waarschijnlijke toekomstige trends vergen 
echter maatregelen om deze kennis en 
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wetenschappelijke onderbouwing te 
onderhouden en te verbeteren, teneinde 
ervoor te zorgen dat de EU zich blijft 
baseren op een goed inzicht in de toestand 
van het milieu, de mogelijke antwoorden 
daarop en de gevolgen daarvan.

wetenschappelijke onderbouwing te 
onderhouden en te verbeteren, teneinde 
ervoor te zorgen dat de EU zich blijft 
baseren op een goed inzicht in de toestand 
van het milieu, de mogelijke antwoorden 
daarop en de gevolgen daarvan.

Or. en

Amendement 394
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 68

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

68. Verdere uitvoering van het in het 
gemeenschappelijk milieu-
informatiesysteem genoemde beginsel van 
“eenmaal produceren en meermaals 
gebruiken” en de gemeenschappelijke 
benaderingen en standaarden voor het 
verwerven en samenvoegen van ruimtelijke 
informatie op grond van de Inspire- en
GMES-systemen65 draagt bij aan het 
vermijden van dubbel werk en neemt 
onnodige administratieve lasten bij de 
overheidsinstanties weg. Hetzelfde geldt 
voor inspanningen om de 
verslagleggingsverplichtingen op grond 
van de verschillende onderdelen van de 
wetgeving te stroomlijnen. Lidstaten 
moeten de informatie die is verzameld om 
de milieueffecten van plannen, 
programma’s en projecten te beoordelen 
(bijvoorbeeld milieueffectbeoordelingen of 
strategische milieueffectbeoordelingen) 
beter toegankelijk maken voor het publiek.

68. Verdere uitvoering van het in het 
gemeenschappelijk milieu-
informatiesysteem genoemde beginsel van 
“eenmaal produceren en meermaals 
gebruiken” en de gemeenschappelijke 
benaderingen en standaarden voor het 
verwerven en samenvoegen van ruimtelijke 
informatie op grond van het Inspire-
systeem en Copernicus-systeem (voorheen 
GMES) alsook andere milieu-
informatiesystemen voor Europa (zoals 
BISE en WISE), draagt bij aan het 
vermijden van dubbel werk en neemt 
onnodige administratieve lasten bij de 
overheidsinstanties weg. Hetzelfde geldt 
voor inspanningen om de 
verslagleggingsverplichtingen op grond 
van de verschillende onderdelen van de 
wetgeving te stroomlijnen. Lidstaten 
moeten de informatie die is verzameld om 
de milieueffecten van plannen, 
programma’s en projecten te beoordelen 
(bijvoorbeeld milieueffectbeoordelingen of 
strategische milieueffectbeoordelingen) 
beter toegankelijk maken voor het publiek.

Or. en
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Motivering

Alternatieve versie van de door de rapporteur ingediende gemeenschappelijke 
amendementen.

Amendement 395
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

69. Er bestaan nog altijd aanzienlijke 
hiaten in de kennis, waarvan sommige van 
belang zijn voor de prioritaire 
doelstellingen van dit programma. Het is 
derhalve van belang om te investeren in 
verder onderzoek om deze hiaten te vullen 
en aldus te zorgen dat overheidsinstanties 
en ondernemingen over een stevig 
fundament beschikken om beslissingen te 
nemen die de sociale, economische en 
ecologische kosten en baten volledig 
weerspiegelen. Vier hiaten springen in het 
oog:

69. Er bestaan nog altijd aanzienlijke 
hiaten in de kennis, waarvan sommige van 
belang zijn voor de prioritaire 
doelstellingen van dit programma. Het is 
derhalve van belang om te investeren in 
verder onderzoek om deze hiaten te vullen 
en aldus te zorgen dat overheidsinstanties 
en ondernemingen over de laatste 
wetenschappelijke inzichten beschikken 
om beslissingen te nemen die de sociale, 
economische en ecologische kosten en 
baten volledig weerspiegelen. Vier hiaten 
springen in het oog:

Or. en

Amendement 396
Marit Paulsen, Riikka Manner

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 69 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Om beter inzicht te krijgen in complexe 
kwesties met betrekking tot ecologische 
veranderingen, zoals klimaatverandering 
en het effect van natuurrampen, de 
implicaties van het verlies van soorten voor 
ecosysteemdiensten, milieudrempels en 
ecologische omslagpunten, is er behoefte 

– Om beter inzicht te krijgen in complexe 
kwesties met betrekking tot ecologische 
veranderingen, zoals klimaatverandering 
en het effect van natuurrampen, de 
omzetting van bio-afval in stedelijke 
gebieden tot productiemiddel in de 
landbouw middels efficiënte reiniging, de 
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aan geavanceerd onderzoek dat de hiaten in 
gegevens en kennis moet dichten en aan 
adequate middelen om modellen op stellen. 
Al geven de beschikbare gegevens 
ondubbelzinnig aan dat er op deze 
gebieden voorzorgsmaatregelen moeten 
worden getroffen, nader onderzoek naar de 
grenzen van onze planeet, de 
systeemrisico’s en het vermogen van onze 
samenleving om deze problemen het hoofd 
te bieden, zal bijdragen aan de 
ontwikkeling van de meest geschikte 
antwoorden. Dit zou investeringen moeten 
omvatten in het opvullen van gegevens- en 
kennishiaten, het in kaart brengen en 
beoordelen van ecosysteemdiensten, en het 
beter begrijpen van de rol van 
biodiversiteit in het onderbouwen van die 
diensten en hoe deze zich aanpassen aan 
klimaatverandering.

implicaties van het verlies van soorten voor 
ecosysteemdiensten, milieudrempels en 
ecologische omslagpunten, is er behoefte 
aan geavanceerd onderzoek dat de hiaten in 
gegevens en kennis moet dichten en aan 
adequate middelen om modellen op stellen. 
Al geven de beschikbare gegevens 
ondubbelzinnig aan dat er op deze 
gebieden voorzorgsmaatregelen moeten 
worden getroffen, nader onderzoek naar de 
grenzen van onze planeet, de 
systeemrisico’s en het vermogen van onze 
samenleving om deze problemen het hoofd 
te bieden, zal bijdragen aan de 
ontwikkeling van de meest geschikte 
antwoorden. Dit zou investeringen moeten 
omvatten in het opvullen van gegevens- en 
kennishiaten, het in kaart brengen en 
beoordelen van ecosysteemdiensten, en het 
beter begrijpen van de rol van 
biodiversiteit in het onderbouwen van die 
diensten en hoe deze zich aanpassen aan 
klimaatverandering.

Or. en

Amendement 397
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 69 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– De overgang naar een inclusieve, groene 
economie vereist een goede afweging van 
het onderlinge verband tussen 
sociaaleconomische en ecologische 
factoren. Meer inzicht in duurzame 
consumptie- en productiepatronen, in hoe 
de kosten van actie of het achterwege 
blijven daarvan nauwkeuriger kunnen 
worden berekend, in hoe wijzigingen in 
individueel en maatschappelijk gedrag 
kunnen bijdragen aan milieuresultaten en 
in hoe het Europese milieu wordt 

– De overgang naar een inclusieve, groene 
economie vereist een goede afweging van 
het onderlinge verband tussen 
sociaaleconomische en ecologische 
factoren. Meer inzicht in duurzame 
consumptie- en productiepatronen, in hoe 
de kosten en baten van actie of het 
achterwege blijven daarvan nauwkeuriger 
kunnen worden berekend, in hoe 
wijzigingen in individueel en 
maatschappelijk gedrag kunnen bijdragen 
aan milieuresultaten en in hoe het Europese 
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beïnvloed door mondiale megatrends, kan 
bijdragen aan een betere afstemming van 
beleidsinitiatieven om de 
hulpbronnenefficiëntie te verbeteren en de 
druk op het milieu te verlichten.

milieu wordt beïnvloed door mondiale 
megatrends, kan bijdragen aan een betere 
afstemming van beleidsinitiatieven om de 
hulpbronnenefficiëntie te verbeteren en de 
druk op het milieu te verlichten.

Or. en

Motivering

Er moet bij de verbetering van ons inzicht in duurzame consumptie-  en productiepatronen 
zowel naar de kosten als naar de baten van actie of het achterwege blijven daarvan gekeken 
worden.

Amendement 398
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 69 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Er heerst nog altijd onzekerheid omtrent 
de gezondheids- en milieugevolgen van 
hormoonverstorende stoffen, chemische 
mengsels en chemische stoffen in 
producten en nanomaterialen. Door deze 
hiaten op te vullen, kan de besluitvorming 
worden bespoedigd en het acquis inzake 
chemische stoffen verder worden 
ontwikkeld om punten van zorg beter aan 
te pakken en een duurzamer gebruik van 
chemische stoffen te bevorderen. Een beter 
begrip van de milieufactoren die de 
volksgezondheid aantasten, zou het 
mogelijk maken preventieve 
beleidsmaatregelen te nemen.

– Hoewel er nog altijd onzekerheid heerst 
omtrent de volledige omvang van de 
gevolgen voor de menselijke gezondheid 
en het milieu van hormoonverstorende 
stoffen, chemische mengsels en chemische 
stoffen in producten en nanomaterialen, 
blijkt uit het meest recent onderzoek dat 
hormoonverstorende stoffen negatieve 
gevolgen hebben voor de gezondheid, met 
name voor die van zwangere vrouwen en 
kinderen in de groei. Dat is alle 
aanleiding voor het nemen van 
voorzorgsmaatregelen. Bovendien heerst 
er bezorgdheid over mogelijke milieu- en 
gezondheidsgevolgen van de 
gecombineerde effecten van chemicaliën 
in producten, nanomaterialen en 
soortgelijke geavanceerde materialen.  
Bestaande kennis toepassen, aangevuld 
met continue inspanningen om de 
overgebleven kennishiaten onder meer 
middels biomonitoring en 
milieumonitoring op te vullen, kan de 
besluitvorming bespoedigen en het acquis 
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inzake chemische stoffen verder 
ontwikkelen om punten van zorg beter aan 
te pakken en kan ook helpen om een 
duurzamere aanpak ten aanzien van het
gebruik van chemische stoffen te
stimuleren. Een beter begrip van de 
milieufactoren en de blootstellingsniveaus 
die de volksgezondheid en het milieu 
aantasten, zou het mogelijk maken 
preventieve beleidsmaatregelen te nemen.

Or. en

Motivering

Zoals aangegeven in het verslag van mevrouw Å. Westlund dat het Europees Parlement in 
maart 2013 goedkeurde, is er reeds de nodige wetenschappelijke kennis voorhanden over de 
negatieve gevolgen van met name hormoonverstorende stoffen. Dat vraagt om actie en 
toepassing van het voorzorgsbeginsel. Bovendien dient in het milieubeleid volledig rekening 
te worden gehouden met de kennis over de gecombineerde effecten van chemicaliën, 
nanomaterialen en soortgelijke geavanceerde materialen, en dienen hiaten in de kennis 
afdoende te worden aangepakt.

Amendement 399
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 69 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Er heerst nog altijd onzekerheid omtrent 
de gezondheids- en milieugevolgen van 
hormoonverstorende stoffen, chemische 
mengsels en chemische stoffen in 
producten en nanomaterialen. Door deze 
hiaten op te vullen, kan de besluitvorming 
worden bespoedigd en het acquis inzake 
chemische stoffen verder worden 
ontwikkeld om punten van zorg beter aan 
te pakken en een duurzamer gebruik van 
chemische stoffen te bevorderen. Een beter 
begrip van de milieufactoren die de 
volksgezondheid aantasten, zou het 
mogelijk maken preventieve 

– Hoewel er steeds meer kennis 
beschikbaar is over de negatieve effecten 
van hormoonverstorende chemicaliën, 
met name op de ontwikkeling van 
kinderen en er aldus alle aanleiding is om 
voorzorgsmaatregelen te nemen, heerst er
nog altijd onzekerheid omtrent de volledige 
omvang van de gevolgen voor de 
gezondheid en het milieu van 
hormoonverstorende stoffen, chemische 
mengsels en chemische stoffen in 
producten en nanomaterialen. Door deze 
hiaten op te vullen, kan de besluitvorming 
worden bespoedigd en het acquis inzake 
chemische stoffen verder worden 
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beleidsmaatregelen te nemen. ontwikkeld om punten van zorg beter aan 
te pakken en een duurzamer gebruik van 
chemische stoffen te bevorderen. Een beter 
begrip van de milieufactoren die de 
volksgezondheid aantasten, zou het 
mogelijk maken preventieve 
beleidsmaatregelen te nemen.

Or. en

Amendement 400
Gaston Franco

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 69 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Er heerst nog altijd onzekerheid omtrent 
de gezondheids- en milieugevolgen van 
hormoonverstorende stoffen, chemische 
mengsels en chemische stoffen in 
producten en nanomaterialen. Door deze 
hiaten op te vullen, kan de besluitvorming 
worden bespoedigd en het acquis inzake 
chemische stoffen verder worden 
ontwikkeld om punten van zorg beter aan 
te pakken en een duurzamer gebruik van 
chemische stoffen te bevorderen. Een beter 
begrip van de milieufactoren die de 
volksgezondheid aantasten, zou het 
mogelijk maken preventieve 
beleidsmaatregelen te nemen.

– Er heerst nog altijd onzekerheid omtrent 
de gezondheids- en milieugevolgen van 
hormoonverstorende stoffen, chemische 
mengsels en chemische stoffen in 
producten en nanomaterialen. De lidstaten 
die het verst gevorderd zijn op dit vlak 
wordt verzocht hun kennis en ervaring op 
Europees niveau te delen en kunnen, 
indien dit uit een effectbeoordeling nodig 
blijkt te zijn, in de Unie geharmoniseerde 
regelingen steunen om deze kennis te 
verbeteren, met name wat betreft 
nanomaterialen. Door de bestaande hiaten 
op te vullen, aan de hand van 
gemeenschappelijke definities en 
wetenschappelijke elementen over het 
intrinsieke gevaar van de stoffen, waarbij 
onderzoek wordt aangemoedigd en indien 
nodig niet alleen het voorzorgsbeginsel 
maar ook een beginsel van evenredigheid 
wordt toegepast, kan de besluitvorming 
worden vergemakkelijkt en het acquis 
inzake chemische stoffen verder worden 
ontwikkeld om punten van zorg beter aan 
te pakken en een duurzamer gebruik van 
chemische stoffen te bevorderen. Een beter 
begrip van de milieufactoren die de 
volksgezondheid aantasten, zou het 
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mogelijk maken preventieve 
beleidsmaatregelen te nemen.

Or. fr

Amendement 401
Anna Rosbach

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 69 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Er heerst nog altijd onzekerheid omtrent 
de gezondheids- en milieugevolgen van 
hormoonverstorende stoffen, chemische 
mengsels en chemische stoffen in 
producten en nanomaterialen. Door deze 
hiaten op te vullen, kan de besluitvorming 
worden bespoedigd en het acquis inzake 
chemische stoffen verder worden 
ontwikkeld om punten van zorg beter aan 
te pakken en een duurzamer gebruik van 
chemische stoffen te bevorderen. Een beter 
begrip van de milieufactoren die de 
volksgezondheid aantasten, zou het 
mogelijk maken preventieve 
beleidsmaatregelen te nemen.

– Er heerst nog altijd onzekerheid omtrent 
de gezondheids- en milieugevolgen van 
hormoonverstorende stoffen, chemische 
mengsels en chemische stoffen in 
producten en nanomaterialen. Door deze 
hiaten op te vullen, kan de besluitvorming 
worden bespoedigd en het acquis inzake 
chemische stoffen verder worden 
ontwikkeld om punten van zorg beter aan 
te pakken en een duurzamer gebruik van 
chemische stoffen te bevorderen. Een beter 
begrip van de milieufactoren die de 
volksgezondheid aantasten, zou het 
mogelijk maken preventieve 
beleidsmaatregelen te nemen. Deze dient 
zo snel mogelijk tot stand te worden 
gebracht met alternatieve testmethodes 
waarbij het aantal gebruikte proefdieren 
wordt teruggedrongen.

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie is niet nauwkeurig genoeg als het gaat om de noodzaak het 
aantal voor chemische proeven gebruikte proefdieren terug te dringen.

Amendement 402
Giancarlo Scottà

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 69 – streepje 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Om ervoor te zorgen dat alle sectoren 
bijdragen aan de inspanningen om de 
klimaatverandering te bestrijden, moet er 
een duidelijk overzicht zijn van de meting 
en monitoring van broeikasgassen en de 
vergaring van gegevens daarover; 
momenteel ontbreekt dat nog voor een 
aantal belangrijke sectoren, zoals de 
landbouw.

– Om ervoor te zorgen dat alle sectoren 
bijdragen aan de inspanningen voor 
aanpassing aan de klimaatverandering, 
moet er een duidelijk overzicht zijn van de 
meting en monitoring van broeikasgassen 
en de vergaring van gegevens daarover.

Or. it

Amendement 403
Ewald Stadler

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – paragraaf 69 – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Om ervoor te zorgen dat alle sectoren 
bijdragen aan de inspanningen om de 
klimaatverandering te bestrijden, moet er 
een duidelijk overzicht zijn van de meting 
en monitoring van broeikasgassen en de 
vergaring van gegevens daarover; 
momenteel ontbreekt dat nog voor een 
aantal belangrijke sectoren, zoals de 
landbouw.

Om ervoor te zorgen dat alle sectoren 
bijdragen aan de inspanningen om de 
klimaatverandering te bestrijden, moet er 
een duidelijk overzicht zijn van de meting 
en monitoring van broeikasgassen en de 
vergaring van gegevens daarover.

Or. de

Motivering

Het noemen van de landbouw als enige sector waarin er beweerdelijk hiaten bestaan wat 
betreft de vergaring van gegevens stemt niet overeen met de realiteit. Volgens de geldende 
vastleggingsmethoden voor broeikasgassen heeft de landbouw de uitstoot van broeikasgassen 
Europabreed verminderd.

Amendement 404
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 70
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

70. Nieuwe en opkomende kwesties die 
voortvloeien uit snelle technologische 
ontwikkelingen die op het beleid 
vooruitlopen, zoals nanomaterialen, 
onconventionele energiebronnen, 
koolstofafvang en -opslag en 
elektromagnetische golven, stellen ons 
voor nieuwe uitdagingen op het vlak van 
risicobeheer en kunnen to botsende 
belangen, behoeften en verwachtingen 
leiden. Een en ander kan dan weer 
aanleiding geven tot toenemende publieke 
bezorgdheid en mogelijke vijandigheid ten 
aanzien van nieuwe technologieën. Daarom 
moet er worden gezorgd voor een breder, 
expliciet maatschappelijk debat over de 
milieurisico’s en mogelijke inruileffecten 
die wij bereid zijn te accepteren in het licht 
van de soms onvolledige of onzekere 
informatie over opkomende risico’s en hoe 
deze moeten worden benaderd. Door een 
systematische benadering van 
milieurisicobeheer zal de EU over betere 
mogelijkheden beschikken om de 
technologische ontwikkelingen tijdig vast 
te stellen en hiernaar te handelen en 
tegelijk het publiek gerust te stellen.

70. Nieuwe en opkomende kwesties die 
voortvloeien uit snelle technologische 
ontwikkelingen die op het beleid 
vooruitlopen, zoals nanomaterialen en 
soortgelijke geavanceerde materialen, 
onconventionele energiebronnen, 
koolstofafvang en -opslag en 
elektromagnetische golven, stellen ons 
voor nieuwe uitdagingen op het vlak van 
risicobeheer en kunnen tot botsende 
belangen, behoeften en verwachtingen 
leiden. Een en ander kan dan weer 
aanleiding geven tot toenemende publieke 
bezorgdheid en mogelijke vijandigheid ten 
aanzien van nieuwe technologieën. Daarom 
moet er worden gezorgd voor een breder, 
expliciet maatschappelijk debat over de 
milieurisico’s en mogelijke inruileffecten 
die wij bereid zijn te accepteren in het licht 
van de soms onvolledige of onzekere 
informatie over opkomende risico’s en hoe 
deze moeten worden benaderd. Door een 
systematische benadering van 
milieurisicobeheer zal de EU over betere
mogelijkheden beschikken om de 
technologische ontwikkelingen tijdig vast 
te stellen en hiernaar te handelen en 
tegelijk het publiek gerust te stellen.

Or. en

Motivering

Er zullen in de toekomst nieuwe, nu nog onbekende stoffen en materialen op de markt worden 
gebracht, reden waarom het van zo groot belang is dat dergelijke materialen en stoffen op 
dezelfde manier kunnen worden behandeld als bijvoorbeeld nanomaterialen.


