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Amendement 1
Claude Turmes

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. herinnert aan de gevestigde 
afvalhiërarchie, waarin storten als de 
slechtste optie wordt beschouwd; 
benadrukt dat bioafval eerst moet worden 
verminderd en vervolgens gescheiden 
moet worden opgehaald en moet worden 
gerecycled, met name door compostering, 
en dat het restdeel niet mag worden 
gestort, maar moet worden verbrand;

Or. en

Amendement 2
Anni Podimata

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. stelt vast dat er in een aantal lidstaten 
een enorm onbenut potentieel is om 
energie terug te winnen uit afval door het 
afval niet te storten;

1. stelt vast dat bioafval een aanzienlijk 
aandeel van de stedelijke afvalproductie 
uitmaakt en dat er momenteel een enorm 
onbenut potentieel bestaat om energie en 
materiaal terug te winnen uit afval door 
het afval niet te storten, en meent dat deze 
mogelijkheden op Europees, nationaal en 
lokaal niveau moeten worden benut;

Or. el
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Amendement 3
Kathleen Van Brempt

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. stelt vast dat er in een aantal lidstaten 
een enorm onbenut potentieel is om 
energie terug te winnen uit afval door het 
afval niet te storten;

1. stelt vast dat er in een aantal lidstaten 
een enorm onbenut potentieel is om in de 
eerste plaats bioafval te hergebruiken als 
compost maar ook om energie terug te 
winnen uit afval door het afval niet te 
storten;

Or. nl

Amendement 4
Claude Turmes

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. stelt vast dat er in een aantal lidstaten 
een enorm onbenut potentieel is om 
energie terug te winnen uit afval door het 
afval niet te storten;

1. stelt vast dat er in veel lidstaten een 
enorm onbenut potentieel is om bioafval te 
verminderen, gescheiden op te halen en te 
composteren en ten slotte energie terug te 
winnen uit afval door het afval niet te 
storten;

Or. en

Amendement 5
Fiona Hall

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. stelt vast dat er in een aantal lidstaten 
een enorm onbenut potentieel is om
energie terug te winnen uit afval door het 

1. stelt vast dat er in een aantal lidstaten 
een enorm onbenut potentieel is om afval 
niet te storten, maar te recyclen en er 
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afval niet te storten; energie uit terug te winnen;

Or. en

Amendement 6
Kathleen Van Brempt

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt de rol die hergebruikt 
bioafval in de vorm van compost kan 
spelen in de strijd tegen 
klimaatopwarming (ondermeer door 
koolstofsequestratie) en bodemverarming 
en -erosie; herinnert eraan dat in de 
kaderrichtlijn afvalstoffen de 
afvalverwerkingshiërarchie als een 
duidelijk basisbeginsel naar voren 
geschoven wordt geschoven waarbij 
hergebruik voorrang heeft op 
energietoepassingen; verzoekt de lidstaten 
daarom om compostering van afval in 
overweging te nemen in hun nationale 
wetgeving en dringt erop aan dat zij 
ideeën voor best practices uitwisselen; 
onderstreept dat geharmoniseerde normen 
gecombineerd met en gebaseerd op een 
geïntegreerde benadering die het volledige 
proces vat tot en met de uiteindelijke 
eindverwerker, voldoende vertrouwen 
geeft aan eindgebruikers en consumenten 
en de ontwikkeling garandeert van een 
Europese markt voor compost van hoge 
kwaliteit;

Or. nl
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Amendement 7
Fiona Hall

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat er in de EU meer aan 
energieterugwinning uit bioafval moet 
worden gedaan om bij te dragen tot de 
verwezenlijking van de EU-20-20-20-
streefcijfers voor hernieuwbare energie, 
alsook de streefcijfers in de EU-richtlijnen
betreffende biobrandstoffen en
brandstofkwaliteit; herinnert eraan dat de 
richtlijn betreffende hernieuwbare 
energiebronnen een lans breekt voor het 
gebruik van alle soorten biomassa als 
hernieuwbare energiebron, inclusief 
bioafval voor energiedoeleinden; verzoekt 
de lidstaten daarom energieterugwinning 
uit het biologisch afbreekbare deel van 
afval in overweging te nemen in hun 
nationale wetgeving en dringt erop aan dat 
zij ideeën voor best practices uitwisselen;

2. benadrukt dat er in de EU meer aan 
energieterugwinning uit bioafval moet 
worden gedaan om bij te dragen tot de 
verwezenlijking van de EU-20-20-20-
streefcijfers en de streefcijfers in de EU-
richtlijn betreffende brandstofkwaliteit;
herinnert eraan dat de richtlijn betreffende 
hernieuwbare energiebronnen een lans 
breekt voor het gebruik van alle soorten 
biomassa als hernieuwbare energiebron, 
inclusief bioafval voor energiedoeleinden, 
en dat biobrandstoffen uit afval dubbel 
tellen voor het streefcijfer van 10% 
hernieuwbare energie in het vervoer;
verzoekt de lidstaten energieterugwinning 
uit het biologisch afbreekbare deel van 
afval in overweging te nemen in hun 
nationale wetgeving en dringt erop aan dat 
zij ideeën voor best practices uitwisselen;

Or. en

Amendement 8
Claude Turmes

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat er in de EU meer aan 
energieterugwinning uit bioafval moet 
worden gedaan om bij te dragen tot de 
verwezenlijking van de EU-20-20-20-
streefcijfers voor hernieuwbare energie, 
alsook de streefcijfers in de EU-richtlijnen 
betreffende biobrandstoffen en 
brandstofkwaliteit; herinnert eraan dat de 

2. benadrukt dat er in de EU minder 
bioafval mag worden gestort; merkt op dat
bioafval kan bijdragen tot het EU-
streefcijfer van 20% hernieuwbare energie
tegen 2020, alsook de streefcijfers in de 
EU-richtlijnen betreffende biobrandstoffen 
en brandstofkwaliteit; herinnert eraan dat 
de richtlijn betreffende hernieuwbare 
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richtlijn betreffende hernieuwbare 
energiebronnen een lans breekt voor het 
gebruik van alle soorten biomassa als 
hernieuwbare energiebron, inclusief 
bioafval voor energiedoeleinden; verzoekt 
de lidstaten daarom energieterugwinning 
uit het biologisch afbreekbare deel van 
afval in overweging te nemen in hun 
nationale wetgeving en dringt erop aan dat 
zij ideeën voor best practices uitwisselen;

energiebronnen een lans breekt voor het 
gebruik van alle soorten bioafval voor 
energiedoeleinden als hernieuwbare 
energiebron; verzoekt de lidstaten daarom 
energieterugwinning uit het biologisch 
afbreekbare deel van afval in overweging 
te nemen in hun nationale wetgeving als 
onderdeel van een geïntegreerd 
afvalhiërarchiebeleid, en dringt erop aan 
dat zij ideeën voor best practices 
uitwisselen;

Or. en

Amendement 9
Anni Podimata

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat er in de EU meer aan 
energieterugwinning uit bioafval moet 
worden gedaan om bij te dragen tot de 
verwezenlijking van de EU-20-20-20-
streefcijfers voor hernieuwbare energie, 
alsook de streefcijfers in de EU-richtlijnen 
betreffende biobrandstoffen en 
brandstofkwaliteit; herinnert eraan dat de 
richtlijn betreffende hernieuwbare 
energiebronnen een lans breekt voor het 
gebruik van alle soorten biomassa als 
hernieuwbare energiebron, inclusief 
bioafval voor energiedoeleinden; verzoekt 
de lidstaten daarom energieterugwinning 
uit het biologisch afbreekbare deel van 
afval in overweging te nemen in hun 
nationale wetgeving en dringt erop aan dat 
zij ideeën voor best practices uitwisselen;

benadrukt dat er in de EU meer aan 
energieterugwinning uit bioafval moet 
worden gedaan om bij te dragen tot de 
verwezenlijking van de 20-20-20-
streefcijfers van de EU inzake
hernieuwbare energie, de vergroting van 
de energie-efficiëntie en de bestrijding 
van de klimaatverandering, alsook de 
streefcijfers in de EU-richtlijnen 
betreffende biobrandstoffen en 
brandstofkwaliteit; herinnert eraan dat de 
richtlijn betreffende hernieuwbare 
energiebronnen een lans breekt voor het 
gebruik van alle soorten biomassa als 
hernieuwbare energiebron, inclusief 
bioafval voor energiedoeleinden; verzoekt 
de lidstaten daarom energieterugwinning 
uit het biologisch afbreekbare deel van 
afval in overweging te nemen in hun 
nationale wetgeving en dringt erop aan dat 
zij ideeën voor best practices uitwisselen;
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Or. el

Amendement 10
Claude Turmes

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de lidstaten aan te geven hoe 
bioafval het potentieel van bestaande 
biomassahulpbronnen kan helpen benutten, 
rekening houdend met hun specifieke 
geografische en klimatologische 
omstandigheden;

3. verzoekt de lidstaten wettelijk verplichte 
regelingen in te stellen voor de gescheiden 
ophaling van bioafval, de biologische 
behandeling van bioafval en het 
hergebruik van compost, die aan strenge 
kwaliteitsnormen moet beantwoorden, 
aangezien compost en vergistingsresiduen 
in aanzienlijke mate tot 
bodembescherming en -verbetering 
kunnen bijdragen, minerale meststoffen 
kunnen vervangen en het klimaat kunnen 
helpen beschermen; verzoekt hen aan te 
geven hoe bioafval het potentieel van 
bestaande biomassahulpbronnen kan 
helpen benutten, rekening houdend met 
hun specifieke geografische en 
klimatologische omstandigheden;

Or. en

Amendement 11
Fiona Hall

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de lidstaten aan te geven hoe 
bioafval het potentieel van bestaande 
biomassahulpbronnen kan helpen benutten, 
rekening houdend met hun specifieke 
geografische en klimatologische 
omstandigheden;

3. verzoekt de lidstaten aan te geven hoe
energie uit bioafval, met inbegrip van 
anaerobe vergisting voor de productie van 
biogas en geavanceerde biobrandstoffen,
het potentieel van bestaande 
biomassahulpbronnen kan helpen benutten, 
rekening houdend met hun specifieke 
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geografische en klimatologische 
omstandigheden;

Or. en

Amendement 12
Ioan Enciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. beveelt aan dat de lidstaten 
bewustmakings- en 
voorlichtingscampagnes in de media 
organiseren om het afvalselectieprobleem 
op te lossen en dat zij zorgen voor de 
recycling van afval dat voor 
energieomzetting geschikt is, teneinde het 
afval meerwaarde te geven en een interne 
markt voor gerecyclede energie te 
creëren;

Or. en

Amendement 13
Claude Turmes

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. erkent dat de lidstaten een 
samenhangend en stabiel wetgevingskader 
moeten instellen dat de bouw van 
faciliteiten voor energieterugwinning uit 
(bio)afval ondersteunt;

4. erkent dat de lidstaten een 
samenhangend en stabiel wetgevingskader 
moeten instellen dat de uitvoering van een
volledig geïntegreerd 
afvalhiërarchiebeleid ondersteunt;

Or. en
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Amendement 14
Kathleen Van Brempt

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. erkent dat de lidstaten een 
samenhangend en stabiel wetgevingskader 
moeten instellen dat de bouw van 
faciliteiten voor energieterugwinning uit
(bio)afval ondersteunt;

4. erkent dat de lidstaten een 
samenhangend en stabiel wetgevingskader 
moeten instellen dat de bouw van 
faciliteiten voor compostering en
energieterugwinning uit (bio)afval 
ondersteunt;

Or. nl

Amendement 15
Kathleen Van Brempt

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat, met het oog op het 
bereiken van de doelstellingen op 
verschillende niveaus (strijd tegen 
klimaatopwarming, bodemverarming, 
bodemerosie, behalen van doelstellingen 
inzake hernieuwbare energie), een 
combinatie van compostering en 
vergisting van selectief ingezameld 
bioafval, indien haalbaar, zonder enige 
twijfel meerwaarde biedt en dient 
gestimuleerd te worden;

Or. nl

Amendement 16
Fiona Hall

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept dat de benodigde
infrastructuur in veel lidstaten reeds 
voorhanden is, maar dat er financiële 
stimulansen op nationaal niveau nodig zijn 
om de potentiële biogas- en 
biobrandstofmarkten die met bioafval 
samenhangen, tot stand te brengen;

5. onderstreept dat sommige infrastructuur
zoals gasleidingen in veel lidstaten reeds 
voorhanden is, maar dat er financiële 
stimulansen op nationaal niveau nodig zijn 
om de potentiële biogas- en 
biobrandstofmarkten die met bioafval 
samenhangen, tot stand te brengen;

Or. en

Amendement 17
Claude Turmes

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept dat de benodigde 
infrastructuur in veel lidstaten reeds 
voorhanden is, maar dat er financiële 
stimulansen op nationaal niveau nodig zijn 
om de potentiële biogas- en 
biobrandstofmarkten die met bioafval
samenhangen, tot stand te brengen;

5. onderstreept dat de benodigde 
infrastructuur in veel lidstaten reeds 
voorhanden is, maar dat er financiële 
stimulansen op nationaal niveau nodig zijn 
om de potentiële markten voor biogas, bio-
energie en biobrandstof uit bioafval tot 
stand te brengen;

Or. en

Amendement 18
Kathleen Van Brempt

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. onderstreept dat de benodigde 
infrastructuur in veel lidstaten reeds 
voorhanden is, maar dat er financiële 
stimulansen op nationaal niveau nodig zijn 
om de potentiële biogas- en 

5. onderstreept dat de benodigde 
infrastructuur in veel lidstaten reeds 
voorhanden is, maar dat er financiële 
stimulansen op nationaal niveau nodig zijn 
om de potentiële compost-, biogas- en 
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biobrandstofmarkten die met bioafval 
samenhangen, tot stand te brengen;

biobrandstofmarkten die met bioafval 
samenhangen, tot stand te brengen;

Or. nl

Amendement 19
Fiona Hall

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. moedigt de regionale en lokale 
overheden ertoe aan de bestaande 
gedecentraliseerde voorzieningen voor 
stadsverwarming of -koeling te benutten en 
de structuurfondsen te gebruiken voor de 
financiering van voorzieningen voor 
energiewinning uit afval en 
energieterugwinning uit bioafval, zodat zij 
minder afval hoeven te storten;

6. moedigt de regionale en lokale 
overheden er, rekening houdend met het 
feit dat aan de normen van de richtlijn 
afvalverbranding moet worden voldaan, 
toe aan de bestaande gedecentraliseerde 
voorzieningen voor stadsverwarming of -
koeling te benutten en de structuurfondsen 
te gebruiken voor de financiering van 
voorzieningen voor energiewinning uit 
afval en energieterugwinning uit bioafval, 
zodat zij minder afval hoeven te storten;

Or. en

Amendement 20
Kathleen Van Brempt

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. moedigt de regionale en lokale 
overheden ertoe aan de bestaande 
gedecentraliseerde voorzieningen voor 
stadsverwarming of -koeling te benutten en 
de structuurfondsen te gebruiken voor de 
financiering van voorzieningen voor 
energiewinning uit afval en 
energieterugwinning uit bioafval, zodat zij 
minder afval hoeven te storten;

6. moedigt de regionale en lokale 
overheden ertoe aan de bestaande 
gedecentraliseerde voorzieningen voor 
stadsverwarming of -koeling te benutten en 
de structuurfondsen te gebruiken voor de 
financiering van voorzieningen voor
compostering en energiewinning uit afval 
en energieterugwinning uit bioafval, zodat 
zij minder afval hoeven te storten;
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Or. nl

Amendement 21
Romana Jordan Cizelj

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is van mening dat vermalers van 
voedselresten gekoppeld aan openbare 
rioleringsstelsels een optie kunnen zijn 
om bioafval niet te storten en biogas uit 
bioafval te produceren;

Or. en

Amendement 22
Claude Turmes

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. onderstreept dat installaties voor 
energiewinning uit afval en andere 
voorzieningen voor energieterugwinning 
uit bioafval onder dezelfde voorwaarden 
toegang moeten krijgen tot het 
elektriciteitsnet als andere bronnen van 
hernieuwbare energie;

7. merkt op dat installaties voor 
energiewinning uit afval en andere 
voorzieningen voor energieterugwinning 
uit bioafval onder dezelfde voorwaarden 
toegang krijgen tot het elektriciteitsnet en 
gasleidingen als andere bronnen van 
hernieuwbare energie;

Or. en

Amendement 23
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

7 bis. benadrukt dat het belangrijk is de 
markt voor bioafval in de EU te 
ontwikkelen door een beter beheer van 
bioafval dat ecologische voordelen met 
zich brengt (besparing van hulpbronnen, 
organisch materiaal en voedingsstoffen), 
de klimaatverandering helpt beperken 
(opslag van koolstof in de bodem en 
opwekking van hernieuwbare energie) en 
voordelen voor de bodem inhoudt 
(bestrijding van woestijnvorming, 
vruchtbaarheid van de bodem, lager 
verbruik van pesticiden, kleinere behoefte 
aan irrigatie);

Or. en

Amendement 24
Fiona Hall

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. benadrukt dat de productie van 
transportbrandstoffen uit bioafval 
uitzonderlijk voordelig is voor het milieu; 
vraagt daarom dat biobrandstoffen uit 
bioafval worden meegeteld voor de 
recyclingdoelstellingen; vraagt dat de 
definitie van bioafval in de kaderrichtlijn 
afvalstoffen, zo nodig door EU-wetgeving, 
wordt afgestemd op die in de richtlijn 
hernieuwbare energie;

Or. en
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Amendement 25
Kathleen Van Brempt

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. beklemtoont dat selectieve 
inzameling van bioafval zonder twijfel 
deel dient uit te maken van het 
wetgevingskader aangezien het een 
absolute vereiste is om te garanderen dat 
compostering of vergisting (of een 
combinatie van beide) van bioafval leidt 
tot kwaliteitsvolle outputstromen die 
zonder risico op de bodem gebruikt 
kunnen worden; voor het uitbouwen en in 
stand houden van deze selectieve 
inzameling zijn financiële stimulansen 
nodig;

Or. nl

Amendement 26
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. vraagt de Commissie in haar 
effectbeoordeling een beter beheer van 
bioafval uit te werken op het vlak van de 
recycling van gescheiden opgehaald 
bioafval, het gebruik van compostering 
ten behoeve van landbouw en milieu, de 
opties voor mechanische en biologische 
behandeling en het gebruik van bioafval 
als bron voor energieopwekking; deze 
effectbeoordeling moet worden gebruikt 
als basis voor de opstelling van een nieuw 
communautair wetgevingskader inzake 
biologisch afbreekbaar afval;
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Or. en

Amendement 27
Gaston Franco

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. benadrukt dat alle soorten 
biologisch afbreekbaar afval in 
aanmerking moeten worden genomen om 
compostproductie en terugwinning uit alle 
afvalstromen te bevorderen; biologisch 
afbreekbaar afval omvat niet alleen 
bioafval, maar ook zuiveringsslib en het 
vergistbare deel van huishoudelijk afval 
(bevuild of niet-gesorteerd papier en 
karton, bepaalde soorten textiel enz.);

Or. fr

Amendement 28
Romana Jordan Cizelj

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. benadrukt dat het belangrijk is om 
de nieuwe koolstofarme vormen van 
energie beter bekend te maken en meer 
ingang te doen vinden bij het grote 
publiek;

Or. en
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Amendement 29
Kathleen Van Brempt

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. concludeert dat er nood is aan een 
aparte richtlijn voor het betrouwbare en 
duurzame beheer en de behandeling van 
bioafbreekbaar afval om bovenstaande 
ambities waar te maken; benadrukt dat 
enkel een richtlijn voor het noodzakelijke 
level playing field kan zorgen en bovenal 
voor een stevig wettelijk kader dat een 
gezond investeringsklimaat kan creëren 
dat onmisbaar is om private en publieke 
spelers te overtuigen om de nodige 
investeringen te doen, investeringen die 
wellicht vrij aanzienlijk zullen zijn;

Or. nl

Amendement 30
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. merkt op dat een toekomstig 
communautair kader voor veel lidstaten 
juridisch houvast zou bieden en 
duidelijkheid zou scheppen, en hen zou 
aanmoedigen om in het beheer van 
bioafval te investeren; verzoekt de 
Commissie daarom de nodige financiële 
instrumenten te bevorderen ten behoeve 
van de lidstaten die strategische 
bioafvalprojecten moeten ontwikkelen;

Or. en
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Amendement 31
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 quater. verzoekt de Commissie verder 
onderzoek naar methoden voor de 
behandeling van bioafval te laten 
verrichten teneinde de voordelen voor de 
bodem en het effect op de 
energieterugwinning en het milieu te 
kwantificeren;

Or. en


