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Amendement 1
Sonia Alfano

Ontwerpresolutie
Visum 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien Richtlijn 2008/99 van het 
Europees Parlement en de Raad van 19 
november 2008 inzake de bescherming 
van het milieu door middel van het 
strafrecht,

Or. en

Amendement 2
Bairbre de Brún

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de Commissie
verzoekschriften in de periode 2004-2010 
114 verzoekschriften heeft ontvangen en 
ontvankelijk verklaard die betrekking 
hadden op vermeende inbreuken op dit 
regelgevend kader door de volgende 
lidstaten: Italië, Griekenland, Frankrijk, 
Spanje, Ierland (meer dan 10 
verzoekschriften), Bulgarije, het VK, 
Polen, Roemenië, Duitsland (3-10 
verzoekschriften), Oostenrijk, Hongarije, 
Litouwen, Malta, Portugal en Slowakije 
(elk 1 verzoekschrift);

A. overwegende dat de Commissie 
verzoekschriften in de periode 2004-2010
114 verzoekschriften heeft ontvangen en 
ontvankelijk verklaard die betrekking 
hadden op vermeende inbreuken op dit 
regelgevend kader door de volgende 
lidstaten: Italië, Griekenland, Frankrijk, 
Spanje, Ierland (elk meer dan 10 
verzoekschriften), Bulgarije, het VK, 
Polen, Roemenië, Duitsland (elk 3-10 
verzoekschriften), Oostenrijk, Hongarije, 
Litouwen, Malta, Portugal en Slowakije 
(elk 1 verzoekschrift),

Or. en

Amendement 3
Judith A. Merkies
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Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat verzoekschriften over 
milieukwesties steeds de grootste groep 
van ontvangen verzoekschriften uitmaken 
en verzoekschriften over afval daarvan een 
belangrijk onderdeel vormen, en dat 
afvalkwesties zeer directe gevolgen
hebben voor burgers in de hele EU, met 
name wat betreft de vergunningsprocedure 
voor nieuwe afvalbeheerinstallaties of de 
werking van bestaande installaties, gevolgd 
door kwesties inzake het algemeen beheer 
van afval;

C. overwegende dat verzoekschriften over 
de fundamentele bescherming van milieu 
en gezondheid steeds de grootste groep 
van ontvangen verzoekschriften uitmaken 
en verzoekschriften over afval daarvan een 
belangrijk onderdeel vormen, en dat 
afvalkwesties met zeer directe gevolgen 
voor burgers in de hele EU, met name wat 
betreft het EU-recht inzake de 
fundamentele bescherming van milieu en 
gezondheid en de vergunningsprocedure 
voor nieuwe afvalbeheerinstallaties of de 
werking van bestaande installaties, gevolgd 
door kwesties inzake het algemeen beheer 
van afval,

Or. en

Amendement 4
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat uit de meest recente 
cijfers van Eurostat (2009) blijkt dat de 
EU-burgers gemiddeld 513 kg afval per 
jaar produceren, waarbij vele nieuwe 
lidstaten ver onder het gemiddelde zitten 
en de meest geïndustrialiseerde landen op 
kop liggen;

Schrappen

Or. en

Amendement 5
Judith A. Merkies
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Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de landen die het 
meeste afval produceren de hoogste 
percentages vertonen voor het recyclen, 
composteren en verbranden van afval 
voor energie terwijl ze niet of bijna niet 
storten, maar dat daarentegen de lidstaten 
die het minste afval produceren bij de 
eersten zijn inzake storten en achteraan 
bengelen inzake recyclen en zelfs voor 
verbranden van afval;

Schrappen

Or. en

Amendement 6
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat het bij sommige 
verbrandingsinstallaties schort aan goede 
voorzieningen voor de scheiding en 
behandeling van afval; overwegende dat 
er geen duidelijke regels zijn betreffende 
de soorten afval die al dan niet mogen 
worden verbrand en er onverminderd 
zorgen bestaan in verband met de toxische 
assen die bij de verbranding vrijkomen,

Or. en

Amendement 7
Sonia Alfano

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat Richtlijn 2008/99 
inzake de bescherming van het milieu 
door middel van het strafrecht een 
minimum aantal ernstige milieudelicten 
definieert en van de lidstaten verlangt dat 
er meer afschrikkende sancties worden 
gesteld op dit soort misdrijven wanneer ze 
opzettelijk of uit grove nalatigheid worden 
begaan;

Or. en

Amendement 8
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat in sommige 
regio's, bijv. Campanië in Italië, met het 
reduceren van de totale hoeveelheid afval 
en het recycleren van huishoudelijk afval 
nauwelijks vooruitgang is geboekt, en dat 
huishoudelijk en ander afval nog altijd 
zonder selectie wordt gestort, waarbij het 
soms gemengd wordt met verschillende 
soorten industrieel afval;

Or. en

Amendement 9
Bairbre de Brún

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat huishoudelijk afval J. overwegende dat huishoudelijk afval 
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moet worden beheerd in overeenstemming 
met de afvalstoffenhiërarchie en gebaseerd 
moet zijn op preventie, vermindering, 
hergebruik, recycling en terugwinning 
(bijv. van energie) en verwijdering, 
overeenkomstig artikel 4 van de KRA;

moet worden beheerd in overeenstemming 
met de afvalstoffenhiërarchie en gebaseerd 
moet zijn op preventie, vermindering, 
hergebruik, recycling, terugwinning (bijv. 
van energie) en verwijdering, 
overeenkomstig artikel 4 van de KRA;

Or. en

Amendement 10
Margrete Auken

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat een grondstofefficiënt 
Europa een van de voornaamste 
doelstellingen is van de Europa 2020-
strategie en dat de KRA voor het recyclen 
van stedelijk afval een streefcijfer van 50% 
heeft geïntroduceerd dat moet worden 
bereikt tegen 2020 door alle lidstaten;

K. overwegende dat een 
hulpbronnenefficiënt Europa een van de 
voornaamste doelstellingen is van de 
Europa 2020-strategie en dat de KRA voor 
het recyclen van stedelijk afval een 
streefcijfer van 50% heeft geïntroduceerd 
dat tegen 2020 door alle lidstaten moet 
worden bereikt, vanuit de overtuiging dat 
omvorming van de EU tot een groene 
kringloopeconomie waarin afval als 
grondstof wordt gebruikt, een belangrijk 
element van de doelstelling op het gebied 
van hulpbronnenefficiëntie vormt;

Or. en

Amendement 11
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat het gebrek aan 
financiële middelen en de inefficiënte 
administratieve procedures twee van de 

L. overwegende dat er verscheidene 
oorzaken zijn waardoor het niet is gelukt 
een afvalbeheerplan in overeenstemming 
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hoofdredenen zijn waarom het niet is 
gelukt een afvalbeheerplan in 
overeenstemming met de KRA op te 
stellen;

met de KRA op te stellen, waaronder een 
gebrek aan: implementatie en 
handhaving, terdege opgeleid personeel 
op plaatselijk en regionaal niveau, 
coördinatie op nationaal niveau, een 
boeteregeling en adequate controle op 
EU-niveau;

Or. en

Amendement 12
Bairbre de Brún

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat het gebrek aan
financiële middelen en de inefficiënte 
administratieve procedures twee van de 
hoofdredenen zijn waarom het niet is 
gelukt een afvalbeheerplan in 
overeenstemming met de KRA op te 
stellen;

L. overwegende dat het verzuim voldoende
financiële middelen ter beschikking te 
stellen en de inefficiënte administratieve 
procedures onderkend zijn als twee van de 
hoofdoorzaken waardoor het niet is gelukt 
een afvalbeheerplan in overeenstemming 
met de KRA op te stellen;

Or. en

Amendement 13
Margrete Auken

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat het gebrek aan 
financiële middelen en de inefficiënte 
administratieve procedures twee van de 
hoofdredenen zijn waarom het niet is 
gelukt een afvalbeheerplan in 
overeenstemming met de KRA op te 
stellen;

L. overwegende dat het gebrek aan 
financiële middelen en de inefficiënte 
administratieve procedures twee van de 
hoofdoorzaken zijn waardoor het niet is 
gelukt een afvalbeheerplan in 
overeenstemming met de KRA op te 
stellen, waardoor kansen zijn gemist voor 
een goed afvalbeheer waarmee de uitstoot 
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van broeigassen en andere milieueffecten 
kunnen worden teruggedrongen en 
Europa minder afhankelijk van 
grondstoffenimport kan worden gemaakt;

Or. en

Amendement 14
Margrete Auken

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat een belangrijk, vaak 
verwaarloosd, argument is dat de 
recyclingindustrie een potentieel biedt van 
bijna een half miljoen banen, aangezien 
bepaalde soorten afval een productieve 
grondstof vormen die kan bijdragen een 
grotere duurzaamheid van het milieu;

M. overwegende dat een belangrijk, vaak 
verwaarloosd, argument is dat de 
recyclingindustrie een potentieel biedt van 
bijna een half miljoen banen, aangezien 
bepaalde soorten afval een productieve 
grondstof vormen die kan bijdragen tot een 
grotere duurzaamheid van het milieu en tot 
stappen in de richting van een groen 
economie;

Or. en

Amendement 15
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat het beheer van 
bioafval in de EU nog min of meer in zijn 
kinderschoenen staat en dat de huidige 
wetgevingsinstrumenten moeten worden 
uitgewerkt en de technieken efficiënter 
moeten worden gemaakt;

N. overwegende dat de technologie om het 
beheer van bioafval in de EU gestalte te 
geven beschikbaar is en in Denemarken, 
België en Nederland wordt toegepast en 
dat de huidige wetgevingsinstrumenten 
moeten worden uitgewerkt om bioafval 
een plaats te geven in de bio-economie;

Or. en
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Amendement 16
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Overweging P bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

P bis. overwegende dat burgers volgens 
het Verdrag van Aarhus het recht hebben 
te worden geïnformeerd over de stand van 
zaken op hun eigen grondgebied en dat de 
autoriteiten verplicht zijn informatie te 
verschaffen en de burgers te stimuleren 
zich verantwoordelijk te gedragen; 
overwegende dat de lidstaten er krachtens 
Richtlijn 2003/35/EG voor moeten zorgen 
dat de burgers in een vroeg stadium 
daadwerkelijk in de gelegenheid worden 
gesteld te participeren in de opstelling en 
wijziging of herziening van de te 
ontwikkelen plannen of programma's;

Or. en

Amendement 17
Margrete Auken

Ontwerpresolutie
Overweging S bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

S bis. overwegende dat illegaal lozen of 
storten van afval een van de activiteiten 
van de georganiseerde misdaad is 
geworden, hetgeen te denken geeft over de 
rol van de verantwoordelijke autoriteiten 
en, waar het om industrieel afval gaat, 
over medeplichtigheid van de industrie;

Or. en
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Amendement 18
Sonia Alfano

Ontwerpresolutie
Overweging S bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

S bis. overwegende dat illegaal lozen of 
storten van afval een van de activiteiten 
van de georganiseerde misdaad is 
geworden, hetgeen te denken geeft over de 
rol van de verantwoordelijke autoriteiten 
en, waar het om industrieel afval gaat, 
over medeplichtigheid van de industrie;

Or. en

Amendement 19
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Overweging T

Ontwerpresolutie Amendement

T. overwegende dat de huidige toezichts-
en controleprocedures om te verzekeren dat 
huishoudelijk afval niet door giftig afval 
wordt besmet, soms zwak of onbestaande 
zijn, hetgeen leidt tot verontreiniging van 
stortplaatsen en verbrandingsovens;
overwegende dat moet worden 
onderstreept dat het verwijderen van afval 
door middel van verbranding in 
installaties die bedoeld zijn voor het 
verbranden van huishoudelijk afval, 
volstrekt verboden is;

T. overwegende dat de huidige toezichts-
en controleprocedures om te verzekeren dat 
huishoudelijk afval niet door giftig afval 
wordt besmet, soms zwak of onbestaande 
zijn, hetgeen leidt tot verontreiniging van 
stortplaatsen en verbrandingsovens;

Or. en

Amendement 20
Philippe Boulland
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Ontwerpresolutie
Overweging V

Ontwerpresolutie Amendement

V. overwegende dat een gebrek aan 
bewustwording, aan administratieve 
capaciteit en aan financiële en andere 
middelen op lokaal niveau wordt 
aangewezen als een van de cruciale 
factoren voor deze situatie;

V. overwegende dat een gebrek aan
informatie en bewustwording, aan 
administratieve capaciteit en aan financiële 
en andere middelen op lokaal niveau wordt 
aangewezen als een van de cruciale 
factoren voor deze situatie,

Or. fr

Amendement 21
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Overweging X

Ontwerpresolutie Amendement

X. overwegende dat de kosten van slecht 
afvalbeheer zeer hoog zijn en dat het
uitvoeren van overtollig afval van de ene 
naar de andere regio zeer duur is (in een
geval zou dit naar schatting tot 1,1 miljard 
bijkomende kosten hebben geleid);

X. overwegende dat de kosten van slecht 
afvalbeheer zeer hoog zijn en dat een 
territoriaal systeem dat de gehele cyclus 
omvat aanzienlijke besparingen kan 
opleveren;

Or. it

Amendement 22
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Overweging AF

Ontwerpresolutie Amendement

AF. overwegende dat juridische stappen 
pas kunnen worden genomen als een 
project door de lidstaten is goedgekeurd; 
overwegende dat het voor burgers moeilijk 
te begrijpen is dat de EU niet kan ingrijpen 

AF. overwegende dat juridische stappen 
pas kunnen worden genomen als een 
project door de lidstaten is goedgekeurd; 
overwegende dat het voor burgers moeilijk 
te begrijpen is dat de EU niet kan ingrijpen 
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totdat de volledige procedure is afgerond 
en de vergunning toegekend;

totdat de volledige procedure is afgerond 
en het project door de lidstaten is 
goedgekeurd;

Or. fr

Amendement 23
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Overweging AG

Ontwerpresolutie Amendement

AG. overwegende dat burgers vaak hun 
bezorgdheid uiten tijdens de openbare 
raadpleging en de milieueffectbeoordeling;

AG. overwegende dat de opmerkingen van
burgers tijdens de openbare raadpleging en 
de milieueffectbeoordeling betreffende 
geprojecteerde stortplaatsen veelal 
betrekking hebben op vermoedelijke 
aantastingen van beschermde gebieden, 
zoals in het geval van de stortplaats in het 
nationaal park van de Vesuvius, ofwel 
verontrustheid over de negatieve effecten 
op gezondheid en welzijn;

Or. it

Amendement 24
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Overweging AH

Ontwerpresolutie Amendement

AH. overwegende dat geplande locaties 
voor nieuwe stortplaatsen op verzet stuiten 
omdat de indieners vinden dat zij een op 
ecologische of culturele gronden 
beschermd gebied aantasten, zoals blijkt 
uit de verzoekschriften over het plan om 
een nieuwe stortplaats te openen in het 
nationaal park van de Vesuvius;

Schrappen
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Or. it

Amendement 25
Margrete Auken

Ontwerpresolutie
Overweging AH

Ontwerpresolutie Amendement

AH. overwegende dat geplande locaties 
voor nieuwe stortplaatsen op verzet stuiten 
omdat de indieners vinden dat zij een op 
ecologische of culturele gronden 
beschermd gebied aantasten, zoals blijkt uit 
de verzoekschriften over het plan om een 
nieuwe stortplaats te openen in het 
nationaal park van de Vesuvius;

AH. overwegende dat geplande locaties 
voor nieuwe stortplaatsen op verzet stuiten 
omdat de indieners vinden dat zij een op 
ecologische of culturele gronden 
beschermd gebied aantasten, zoals blijkt uit 
de verzoekschriften over het plan om een 
nieuwe stortplaats te openen in het 
nationaal park van de Vesuvius;
overwegende dat de bestaande stortplaats 
in het nationaal park juist met spoed 
gesloten moeten worden en dat de locatie 
gesaneerd moet worden;

Or. en

Amendement 26
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Overweging AI

Ontwerpresolutie Amendement

AI. overwegende dat burgers vrezen voor 
een negatief effect op hun gezondheid en 
welzijn, wat gedeeltelijk de motivering 
verklaart van protestcampagnes tegen 
geplande locaties die door de overheid 
worden voorgesteld voor 
verbrandingsovens of nieuwe 
stortplaatsinstallaties;

Schrappen

Or. it
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Amendement 27
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Overweging AO

Ontwerpresolutie Amendement

overwegende dat eraan wordt herinnerd dat 
storten van afval als een laatste redmiddel 
moet worden beschouwd; overwegende dat 
de overheden in bepaalde lidstaten die 
achterop hinken inzake het voorkomen, 
recyclen en hergebruik van afval, 
misschien onder druk staan om bestaande, 
zelfs niet-conforme, stortplaatsen uit te 
breiden of nieuwe stortplaatsen te openen 
als kortetermijnoplossing voor het 
wegwerken van afval;

AO. overwegende dat eraan wordt 
herinnerd dat storten van afval als een 
laatste redmiddel moet gelden; 
overwegende dat de overheden in bepaalde 
lidstaten die achterop hinken inzake het 
voorkomen, recyclen en hergebruik van 
afval, misschien onder druk staan om 
bestaande, zelfs niet-conforme, 
stortplaatsen uit te breiden of nieuwe 
stortplaatsen te openen als 
kortetermijnoplossing voor het wegwerken 
van afval,

Or. it

Amendement 28
Bairbre de Brún

Ontwerpresolutie
Overweging AP

Ontwerpresolutie Amendement

AP. overwegende dat het gebruik van 
verbrandingsovens, die laag staan in de 
afvalhiërarchie, algemeen erkend en 
aanvaard wordt door de burgers in landen 
die geacht worden de KRA goed na te 
leven, omdat deze energie terugwinnen in 
het proces en dat bijgevolg landen die tot 
nu toe geen gebruik hebben gemaakt van 
verbranding, het misschien nodig en 
voordelig vinden dit toch te doen om hun 
opgestapelde achterstand weg te werken;

AP. overwegende dat het gebruik van 
verbrandingsovens, die laag staan in de 
afvalhiërarchie, algemeen erkend en 
aanvaard wordt door de burgers in 
sommige landen die geacht worden de 
KRA goed na te leven, omdat deze energie 
terugwinnen in het proces en dat landen die 
tot nu toe geen gebruik hebben gemaakt 
van verbranding, kunnen besluiten dit toch 
te doen om hun opgestapelde achterstand 
weg te werken,

Or. en
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Amendement 29
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Overweging AT

Ontwerpresolutie Amendement

AT. overwegende dat overheden voor de 
bouw van verbrandingsinstallaties vaak 
gebieden kiezen waar al veel 
luchtvervuiling is; overwegende dat niet 
mag worden voorbijgegaan aan de 
cumulatieve effecten op de gezondheid van 
de bewoners van het gebied en dat vaak 
geen aandacht wordt besteed aan het 
zoeken naar alternatieve methodes voor 
afvalverwijdering en energieproductie door 
middel van methanisering;

AT. overwegende dat omwonenden 
wegens de bouw van 
verbrandingsinstallaties verontrust zijn 
over de gevolgen van de emissies;
overwegende dat niet mag worden 
voorbijgegaan aan de cumulatieve effecten 
op de gezondheid van de bewoners van het 
gebied en dat soms lage prioriteit wordt 
gegeven aan het zoeken naar alternatieve 
methodes voor afvalverwijdering en 
energieproductie;

Or. en

Amendement 30
Margrete Auken

Ontwerpresolutie
Overweging AT bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

AT bis. overwegende dat de nadruk op 
verbranding voor energieproductie toch 
een minder efficiënte wijze van 
afvalbeheer vormt dan voorkoming, 
recycling en hergebruik, die dan ook 
voorrang moeten krijgen, overeenkomstig 
de afvalhiërarchie van de KRA;

Or. en

Amendement 31
Philippe Boulland
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Ontwerpresolutie
Overweging AU

Ontwerpresolutie Amendement

AU. overwegende dat een actieve 
participatie van het maatschappelijk 
middenveld, een betere participatie van 
belanghebbenden en meer bewustwording 
nodig is om de wettelijk vastgestelde 
doelstellingen voor recycling en preventie 
te halen;

AU. overwegende dat een actieve 
participatie van het maatschappelijk 
middenveld, een betere participatie van 
belanghebbenden en - middels 
publiekscampagnes via de media - meer 
bewustwording nodig is om de wettelijk 
vastgestelde doelstellingen voor recycling 
en preventie te halen,

Or. fr

Amendement 32
Bairbre de Brún

Ontwerpresolutie
Overweging AV

Ontwerpresolutie Amendement

AV. overwegende dat alle verslagen over 
onderzoeksmissies van de Commissie 
verzoekschriften betreffende afvalkwesties 
melding maken van het feit dat er tussen 
burgers en autoriteiten weinig of geen 
communicatie bestaat, wat in bepaalde 
gevallen wordt geïllustreerd door de 
gewelddadige burgerdemonstraties 
waarover in de pers wordt bericht;

AV. overwegende dat alle verslagen over 
onderzoeksmissies van de Commissie 
verzoekschriften betreffende afvalkwesties 
melding maken van het feit dat er tussen 
burgers en autoriteiten weinig of geen 
communicatie bestaat, wat in bepaalde 
gevallen kan leiden tot gespannen situaties
en burgerdemonstraties waarover vaak in 
de pers wordt bericht;

Or. en

Amendement 33
Carlos José Iturgaiz Angulo, Margrete Auken, Bairbre de Brún, Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Overweging AV
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Ontwerpresolutie Amendement

AV. overwegende dat alle verslagen over 
onderzoeksmissies van de Commissie 
verzoekschriften betreffende afvalkwesties 
melding maken van het feit dat er tussen 
burgers en autoriteiten weinig of geen 
communicatie bestaat, wat in bepaalde 
gevallen wordt geïllustreerd door de 
gewelddadige burgerdemonstraties 
waarover in de pers wordt bericht;

AV. overwegende dat alle verslagen over 
onderzoeksmissies van de Commissie 
verzoekschriften betreffende afvalkwesties 
melding maken van het feit dat er tussen 
burgers en autoriteiten weinig of geen 
communicatie bestaat, wat in bepaalde 
gevallen kan leiden tot gespannen situaties
en burgerdemonstraties waarover vaak in 
de pers wordt bericht;

Or. en

Amendement 34
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Overweging AW

Ontwerpresolutie Amendement

AW. overwegende dat de volledige 
betrokkenheid van de maatschappelijke 
organisaties en alle andere 
belanghebbenden en een veel grotere 
bewustwording onder de bevolking vereist 
is;

Schrappen

Or. fr

Amendement 35
Carlos José Iturgaiz Angulo

Ontwerpresolutie
Overweging AW

Ontwerpresolutie Amendement

AW. overwegende dat de volledige 
betrokkenheid van de maatschappelijke 
organisaties en alle andere 
belanghebbenden en een veel grotere 

Schrappen
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bewustwording onder de bevolking vereist 
is;

Or. en

Amendement 36
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Overweging AW bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

AW bis. overwegende dat de 
wereldbevolking toeneemt en de totale 
consumptie aanzienlijk zal stijgen, 
waardoor het afvalbeheer sterker onder 
druk zal komen te staan; overwegende dat 
voor een oplossing van dit probleem onder 
meer nodig is dat de mensen dit beseffen 
en dat het beginsel van de afvalhiërarchie 
in praktijk wordt gebracht;

Or. en

Amendement 37
Carlos José Iturgaiz Angulo

Ontwerpresolutie
Overweging AX

Ontwerpresolutie Amendement

AX. overwegende dat de Commissie 
verzoekschriften geen preventieve of 
rechterlijke bevoegdheden heeft, maar de 
belangen van de burgers kan verdedigen 
door samen te werken met de bevoegde 
autoriteiten om oplossingen of 
verklaringen te zoeken voor de in 
verzoekschriften voorgelegde kwesties;

AX. overwegende dat de Commissie 
verzoekschriften geen preventieve of 
rechterlijke bevoegdheden heeft, maar de 
belangen van de burgers kan verdedigen, 
met name waar zich problemen voordoen 
met de toepassing van het EU-recht, door 
samen te werken met de bevoegde 
autoriteiten om oplossingen of 
verklaringen te zoeken voor de in 
verzoekschriften voorgelegde kwesties;
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Or. en

Amendement 38
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. roept de lidstaten op de KRA onverwijld 
om te zetten en ervoor te zorgen dat alle 
voorschriften van deze richtlijn volledig 
worden nageleefd, met name de opstelling 
en uitvoering van geïntegreerde 
afvalbeheerplannen;

1. roept de lidstaten op de KRA onverwijld 
om te zetten en ervoor te zorgen dat alle 
voorschriften van deze richtlijn volledig 
worden nageleefd, met name de opstelling 
en uitvoering van geïntegreerde 
afvalbeheerplannen, met inbegrip van de 
tijdige omzetting van alle doelstellingen in 
het kader van de Europese wetgeving;

Or. en

Amendement 39
Sonia Alfano

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. vraagt de Commissie nauwlettend te 
controleren of de lidstaten gevolg geven 
aan de EU-richtlijn inzake de 
bescherming van het milieu door middel 
van het strafrecht en erop toe te zien dat 
de richtlijn tijdig en doelmatig wordt 
geïmplementeerd; verzoekt de Commissie 
innovatieve instrumenten te ontwikkelen 
voor de vervolging van milieudelicten 
waarbij de georganiseerde misdaad een 
rol speelt;

Or. en
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Amendement 40
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. dringt er bij de lidstaten op aan snel 
werk te maken van de introductie van een 
geavanceerde afvalbeheerstrategie 
overeenkomstig de KRA;

2. wijst erop dat afval en vervuiling een 
ernstige bedreiging voor volksgezondheid 
en milieu vormen en dringt er daarom bij 
de lidstaten op aan snel werk te maken van 
de introductie van een geavanceerde 
afvalbeheerstrategie overeenkomstig de 
KRA;

Or. en

Amendement 41
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. vraagt de overheden te erkennen dat 
forse investeringen nodig zijn om 
behoorlijke strategieën, infrastructuur en 
installaties voor afvalbeheer op te zetten in 
de meeste lidstaten en meent dat zij moeten 
overwegen een passend deel van de 
middelen van het Cohesiefonds voor dit 
doel te bestemmen of directe financiering 
te vragen aan de Europese 
Investeringsbank;

3. vraagt de overheden te erkennen dat 
forse investeringen nodig zijn om 
behoorlijke strategieën, infrastructuur en 
installaties voor afvalbeheer op te zetten in 
de meeste lidstaten en meent dat zij in 
staat zijn dergelijke investeringen op 
eigen kracht te financieren door de 
eventuele invoering van een aanvullende 
belasting bij afvalinzameling;

Or. en

Amendement 42
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. meent dat de capaciteit voor inspectie ter 
plaatse en handhaving op nationaal en EU-
niveau moet worden versterkt om te zorgen 
voor een betere naleving van de 
afvalwetgeving en dringt er daarom bij de 
lidstaten op aan hun capaciteit voor 
inspecties, toezicht en ander optreden in 
alle stadia van de afvalbeheerketen te 
versterken met het oog op een betere 
handhaving van de afvalwetgeving;

4. meent dat de capaciteit voor inspectie ter 
plaatse en handhaving op nationaal en EU-
niveau moet worden versterkt om te zorgen 
voor een betere naleving van de 
afvalwetgeving en dringt er daarom bij de 
lidstaten op aan hun capaciteit voor 
inspecties, toezicht en ander optreden in 
alle stadia van de afvalbeheerketen te 
versterken met het oog op een betere 
handhaving van de afvalwetgeving en 
verzoekt de Commissie specifieke 
procedures in te voeren voor de volledige 
en effectieve toepassing van het 
subsidiariteitsbeginsel ingeval de lidstaten 
ernstig in gebreke blijven;

Or. it

Amendement 43
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. vraagt specifieke richtsnoeren voor de 
bevoegde overheden om hen te helpen met 
de correcte implementatie van het 
afvalacquis, maar merkt op dat de 
beschikbare middelen op Europees niveau 
momenteel ontoereikend zijn; vindt dan 
ook dat aanvullende financiële en 
administratieve maatregelen moeten 
worden genomen om te voorzien in een 
betere begeleiding en opleidingsfaciliteiten 
voor functionarissen die in de afvalsector 
werken;

5. verzoekt de Commissie om specifieke 
richtsnoeren voor de bevoegde overheden 
om hen te helpen met de correcte 
implementatie van het afvalacquis, en stelt 
voor dat er ijkinstrumenten voor de
lidstaten worden ontwikkeld, bijvoorbeeld 
om aan te geven hoeveel ambtenaren er in 
elke sector nodig zijn, maar merkt op dat 
de beschikbare middelen op Europees 
niveau momenteel ontoereikend zijn; vindt 
dan ook dat op nationaal niveau
aanvullende financiële en administratieve 
maatregelen moeten worden genomen om 
te voorzien in een betere begeleiding en 
opleidingsfaciliteiten voor functionarissen 
die in de afvalsector werken;
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Or. en

Amendement 44
Carlos José Iturgaiz Angulo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. vraagt specifieke richtsnoeren voor de 
bevoegde overheden om hen te helpen met 
de correcte implementatie van het 
afvalacquis, maar merkt op dat de 
beschikbare middelen op Europees niveau 
momenteel ontoereikend zijn; vindt dan 
ook dat aanvullende financiële en 
administratieve maatregelen moeten 
worden genomen om te voorzien in een
betere begeleiding en opleidingsfaciliteiten 
voor functionarissen die in de afvalsector 
werken;

5. verzoekt de Commissie om specifieke 
richtsnoeren voor de bevoegde overheden 
om hen te helpen met de correcte 
implementatie van het afvalacquis, maar 
merkt op dat de beschikbare middelen op 
Europees niveau momenteel ontoereikend 
zijn; vindt dan ook dat aanvullende 
financiële en administratieve maatregelen 
moeten worden genomen om te voorzien in 
een betere begeleiding en 
opleidingsfaciliteiten voor functionarissen 
die in de afvalsector werken;

Or. en

Amendement 45
Erminia Mazzoni

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. vraagt de Commissie dat zij zoekt naar 
en zich concentreert op de meer 
systemische zwakheden in de 
implementatie van de afvalrichtlijnen door 
de lidstaten, zoals inadequate netwerken 
van afvalbeheerinstallaties, een 
bovenmatig beroep op stortplaatsen of een 
laag aandeel van recycling;

6. vraagt de Commissie dat zij zoekt naar 
en zich concentreert op de meer 
systemische zwakheden in de 
implementatie van de afvalrichtlijnen door 
de lidstaten, zoals inadequate netwerken 
van afvalbeheerinstallaties, een 
bovenmatig beroep op stortplaatsen, een 
toenemende hoeveelheid afval per hoofd 
van de bevolking of een laag aandeel van 
recycling;
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Or. it

Amendement 46
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. vraagt de Commissie dat zij zoekt naar 
en zich concentreert op de meer 
systemische zwakheden in de 
implementatie van de afvalrichtlijnen door 
de lidstaten, zoals inadequate netwerken 
van afvalbeheerinstallaties, een 
bovenmatig beroep op stortplaatsen of een 
laag aandeel van recycling;

6. vraagt de Commissie dat zij zoekt naar 
en zich concentreert op de meest algemene 
problemen rond de implementatie van de 
afvalrichtlijnen door de lidstaten, zoals 
inadequate netwerken van 
afvalbeheerinstallaties, een bovenmatig 
beroep op stortplaatsen of een laag aandeel 
van recycling; implementatie en 
handhaving, terdege opgeleid personeel 
op plaatselijk en regionaal niveau, 
coördinatie op nationaal niveau, een 
boeteregeling en adequate controle op 
EU-niveau;

Or. en

Amendement 47
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. meent dat de oprichting van een nieuw 
EU-agentschap voor afvalbeheer niet 
wenselijk is en vindt dat de huidige 
institutionele structuur op EU-niveau, die 
gebaseerd is op het DG Milieu van de 
Commissie en het Europees 
Milieuagentschap als expertise- en 
kenniscentrum, meer kosteneffectief is 
ofschoon deze diensten nog verder 
versterkt moeten worden met het oog op 

7. meent dat de oprichting van een nieuw 
EU-agentschap voor afvalbeheer niet 
wenselijk is en vindt dat de huidige 
institutionele structuur op EU-niveau, die 
gebaseerd is op het DG Milieu van de 
Commissie en het Europees 
Milieuagentschap als expertise- en 
kenniscentrum, meer kosteneffectief is 
ofschoon nader moet worden onderzocht 
welke middelen er nodig zijn ter 
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een meer actief toezicht en handhaving; verbetering van actief toezicht en 
handhaving;

Or. en

Amendement 48
Carlos José Iturgaiz Angulo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. meent dat het Europees 
Milieuagentschap bij dit proces kan helpen 
en een meer constructieve rol kan 
vervullen door verslag uit te brengen over 
nationale afvalbeheerstrategieën en na te 
gaan waar de zwakke plekken zitten door 
te onderzoeken of de door de lidstaten 
opgestelde afvalbeheerplannen in 
overeenstemming zijn met de EU-
wetgeving;

8. meent dat het huidige Europees 
Milieuagentschap bij dit proces kan helpen 
en een meer constructieve rol kan 
vervullen door verslag uit te brengen over 
nationale afvalbeheerstrategieën en na te 
gaan waar de zwakke plekken zitten door 
te onderzoeken of de door de lidstaten 
opgestelde afvalbeheerplannen in 
overeenstemming zijn met de EU-
wetgeving;

Or. en

Amendement 49
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. meent dat een nauwere samenwerking 
tussen de autoriteiten op lokaal en 
regionaal niveau het mogelijk maakt 
positieve resultaten te bereiken bij het 
zoeken naar modellen van beste praktijken; 
merkt op dat het Comité van de Regio's, 
Municipal Waste Europe en FEAD, de 
Europese federatie die de 
afvalbeheerindustrie vertegenwoordigt, een 
nuttiger rol kunnen vervullen bij het 

9. meent dat een nauwere samenwerking 
tussen de autoriteiten op lokaal, regionaal 
en nationaal niveau het mogelijk maakt 
positieve resultaten te bereiken bij het 
zoeken naar modellen van beste praktijken; 
merkt op dat het Comité van de Regio's, 
Europol, Netwerk van de Europese Unie 
voor de tenuitvoerlegging en handhaving 
van het milieurecht, Municipal Waste 
Europe en FEAD, de Europese federatie 
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organiseren van deze uitwisseling en dat zij 
zo ook kunnen helpen het vertrouwen op te 
bouwen bij de bevolking die van de 
uitvoering van het afvalbeleid gevolgen 
ondervindt;

die de afvalbeheerindustrie 
vertegenwoordigt, een nuttiger rol kunnen 
vervullen bij het organiseren van deze 
uitwisseling en dat zij zo ook kunnen 
helpen het vertrouwen op te bouwen bij de 
bevolking die van de uitvoering van het 
afvalbeleid gevolgen ondervindt;

Or. en

Amendement 50
Margrete Auken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. wijst erop dat er ook economische 
argumenten voor de afvalhiërarchie 
pleiten en in de richting wijzen van 
voorkoming, gevolgd door hergebruik en 
recycling en dan pas verbranding voor 
energiewinning, en dat storten als 
verspillende en niet-duurzame methode zo 
veel mogelijk moet worden vermeden;

Or. en

Amendement 51
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. wijst erop dat de afvalhiërarchie 
een essentieel element van Richtlijn 
2008/98/EG vormt en volgens deze 
richtlijn de grondslag moet zijn van welk 
afvalbeheer dan ook; wijst erop dat er ook 
economische argumenten voor de 
afvalhiërarchie pleiten en in de richting 
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wijzen van voorkoming, gevolgd door 
hergebruik en recycling en dan pas 
verbranding voor energiewinning, en dat 
storten als verspillende en niet-duurzame 
methode zo veel mogelijk moet worden 
vermeden;

Or. en

Amendement 52
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan in dit verband voor te 
zorgen voor een groter milieubewustzijn 
bij de bevolking over de voordelen van 
efficiënt afvalbeheer;

11. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan in dit verband voor te 
zorgen voor een groter milieubewustzijn 
bij de bevolking over de voordelen van 
efficiënt afvalbeheer, door met name 
informatie te verstrekken over de 
voordelen van gescheiden inzameling, de 
werkelijke kosten van de inzameling van 
het huishoudelijk afval, en daartegenover 
de opbrengst van benutting van het 
huishoudelijk afval;

Or. fr

Amendement 53
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. stelt voor dat een gemeenschappelijke 
EU-norm wordt overeengekomen voor 
kleurcodering van bepaalde categorieën 
van afvalstoffen voor het sorteren en het 
recyclen, om de deelname van de burgers 

Schrappen
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en het inzicht in het afvalproces te 
vergemakkelijken en te verbeteren, en 
meent dat dit kan bijdragen tot de 
inspanningen van de lidstaten om het 
aandeel van recycling aanzienlijk en snel 
te doen verhogen;

Or. en

Amendement 54
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. stelt een nieuwe aanpak voor voor 
de behandeling van verzoekschriften over 
afvalbeheer door de Commissie 
verzoekschriften en het Europees 
Parlement om de betrokkenheid van de 
burgers bij en hun inzicht in het 
afvalproces te bevorderen, en denkt dat de 
lidstaten hier baat bij kunnen hebben als 
het gaat om een forse en snelle 
intensivering van hun afvalbeheer; na 
ontvankelijkverklaring, een hoorzitting, 
een eventuele fact-finding mission, 
gevolgd door verslaglegging daarover, 
worden de verzoekschriften doorgezonden 
naar de Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid van 
het Europees Parlement en eenmaal per 
jaar besproken in een gezamenlijke 
commissiehoorzitting in aanwezigheid van 
de Commissaris voor milieu; de 
conclusies van de gezamenlijke 
commissiehoorzitting vormen het thema 
van een jaarlijks plenair debat over de 
milieuzorgen van de Europese burgers in 
aanwezigheid van de Commissaris voor 
milieu;

Or. en



AM\871710NL.doc 29/36 PE467.326v01-00

NL

Amendement 55
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. spoort aan tot een vroegtijdige en 
effectieve dialoog tussen de bevoegde 
plaatselijke en regionale overheden en de 
plaatselijke burgers in de planningfasen, 
voordat besluiten worden genomen over de 
bouw van afvalverwerkingsinstallaties;

14. spoort aan tot een vroegtijdige en 
effectieve dialoog tussen de bevoegde 
plaatselijke en regionale overheden en de 
plaatselijke burgers in de planningfasen, 
voordat besluiten worden genomen over de 
bouw van afvalverwerkingsinstallaties; is 
van oordeel dat de samenleving er recht 
op heeft bij het toezicht betrokken te 
worden;

Or. lt

Amendement 56
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. spoort aan tot een vroegtijdige en 
effectieve dialoog tussen de bevoegde 
plaatselijke en regionale overheden en de 
plaatselijke burgers in de planningfasen, 
voordat besluiten worden genomen over de 
bouw van afvalverwerkingsinstallaties;

14. spoort aan tot een vroegtijdige en 
effectieve dialoog tussen de bevoegde 
plaatselijke en regionale overheden en de 
plaatselijke burgers in de planningfasen, 
voordat besluiten worden genomen over de 
bouw van afvalverwerkingsinstallaties, in 
het besef dat de nimby-houding (not in my 
back yard) hierbij een grote uitdaging 
vormt;

Or. en

Amendement 57
Judith A. Merkies
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. spoort aan tot een vroegtijdige en 
effectieve dialoog tussen de bevoegde 
plaatselijke en regionale overheden en de 
plaatselijke burgers in de planningfasen, 
voordat besluiten worden genomen over de 
bouw van afvalverwerkingsinstallaties;

14. spoort aan tot een vroegtijdige en 
effectieve dialoog tussen de bevoegde 
plaatselijke, regionale, nationale en 
internationale overheden en de plaatselijke 
burgers in de planningfasen, voordat 
besluiten worden genomen over de bouw 
van afvalverwerkingsinstallaties;

Or. en

Amendement 58
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. is van mening dat een negatief 
advies van de Europese Commissie over 
de verenigbaarheid met het EU-recht van 
een door de lidstaten goedgekeurd project 
betreffende de behandeling van 
huishoudelijk afval dat door de 
Commissie verzoekschriften van het EP 
aan de Commissie is voorgelegd, 
schorsende werking op de uitvoering moet 
hebben, zodat de Europese Unie binnen 
de gestelde termijnen een oordeel kan 
vellen;

Or. fr

Amendement 59
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt de Commissie meer steun 
te geven aan het publiek-
privatepartnerschapsnetwerk voor 
bewustmakingsprojecten; dringt aan op 
steun voor de campagne "Maak de wereld 
schoon", waarover een schriftelijke 
verklaring is opgesteld die al door ruim 
400 EP-leden ondertekend is, en 
waarvoor volgend jaar de steun van 
miljoenen vrijwilligers te verwachten is;

Or. en

Amendement 60
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. dringt er bij de Commissie op aan meer 
duidelijke en meer specifieke criteria voor 
te stellen voor de locatie van stortplaatsen 
tegenover woningen, scholen of 
gezondheidszorginstellingen in de buurt, 
teneinde te zorgen voor solidere garanties 
tegen mogelijke risico's voor de 
gezondheid van de mens en het milieu, 
waarbij moet worden overwogen dat een 
groot aantal variabelen en plaatselijke 
overwegingen in aanmerking moeten 
worden genomen met volledige 
eerbiediging van het 
subsidiariteitsbeginsel;

20. dringt er bij de Commissie op aan meer 
duidelijke en meer specifieke criteria voor 
te stellen voor de locatie van stortplaatsen 
en verbrandingsinstallaties tegenover 
woningen, scholen of 
gezondheidszorginstellingen in de buurt, 
teneinde te zorgen voor solidere garanties 
tegen mogelijke risico's voor de 
gezondheid van de mens en het milieu, 
waarbij moet worden overwogen dat een 
groot aantal variabelen en plaatselijke 
overwegingen in aanmerking moeten 
worden genomen met volledige 
eerbiediging van het 
subsidiariteitsbeginsel;

Or. en

Amendement 61
Adina-Ioana Vălean
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. is van oordeel dat het accent vooral 
in overwegend agrarische regio's meer 
moet komen te liggen op de terugwinning 
van organisch afval, waaraan tot op 
heden weinig aandacht is geschonken;

Or. en

Amendement 62
Carlos José Iturgaiz Angulo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. herinnert de lidstaten eraan dat zij 
verantwoordelijk zijn voor effectief 
toezicht en controle op de naleving van alle 
EU-normen en vergunningen en spoort hen 
ertoe aan te zorgen voor voldoende en 
bekwaam personeel om deze taak uit te 
voeren, met inbegrip van regelmatige 
inspecties ter plaatse;

27. herinnert de lidstaten eraan dat zij, ook 
als problemen op een lager 
bestuursniveau rijzen, verantwoordelijk 
zijn voor effectief toezicht en controle op 
de naleving van alle EU-normen en 
vergunningen en spoort hen ertoe aan te 
zorgen voor voldoende en bekwaam 
personeel om deze taak uit te voeren, met 
inbegrip van regelmatige inspecties ter 
plaatse;

Or. en

Amendement 63
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. acht het noodzakelijk dat de 
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particuliere bedrijven waaraan de 
afvalverwerking is toevertrouwd, door de 
plaatselijke en nationale overheid aan 
strikte financiële controle worden 
onderworpen om de georganiseerde 
misdaad tegen te gaan;

Or. fr

Amendement 64
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. constateert dat met spoed aandacht 
moet worden besteed aan het op illegale 
wijze storten van gemengd en 
ongeïdentificeerd afval en dringt erop aan 
dat het afvalbeheer aan strikte controles 
wordt onderworpen; herinnert de 
bevoegde autoriteiten eraan dat zij in 
volledige overeenstemming met de GPBV-
richtlijn (2008/1, gewijzigd bij Richtlijn 
2010/75) de behandeling van deze 
specifieke soorten afval ongeacht de 
herkomst ervan aan strikte controles 
moeten onderwerpen; verzoekt de 
Commissie alles te doen wat in haar 
vermogen ligt om erop toe te zien dat de 
bevoegde autoriteiten er daadwerkelijk 
voor zorgen dat afvalstoffen op de juiste 
wijze worden verzameld, gescheiden en 
behandeld, bijvoorbeeld door middel van 
stelselmatige inspecties, en dat de 
regionale autoriteiten een geloofwaardig 
plan voorleggen;

Or. en

Amendement 65
Rolandas Paksas
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten maatregelen te nemen om de 
juiste toepassing van de beginselen inzake 
afvalbeheer te verzekeren, de negatieve 
gevolgen van afvalverbranding voor het 
milieu, met name door vervuiling van 
lucht, bodem en oppervlakte- en 
grondwater en de daaruit voortvloeiende 
gevaren voor de volksgezondheid, te 
voorkomen of beperken, en prioriteit toe 
te kennen aan meer geavanceerde en 
meer milieuvriendelijke methoden van 
afvalbeheer, met name gescheiden 
inzameling en hergebruik;

Or. lt

Amendement 66
Margrete Auken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. beveelt aan dat adequate en ontradende 
sancties en boetes worden opgelegd voor 
het illegaal storten van afval, met name 
giftig en gevaarlijk afval, gedeeltelijk om 
de milieuschade te vergoeden 
overeenkomst het beginsel dat de vervuiler 
betaalt;

29. beveelt aan dat adequate en ontradende 
sancties en boetes worden opgelegd voor 
het illegaal storten van afval, met name 
giftig en gevaarlijk afval, gedeeltelijk om 
de milieuschade te vergoeden 
overeenkomst het beginsel dat de vervuiler 
betaalt; dringt aan op doeltreffende 
maatregelen om infiltratie van de 
georganiseerde misdaad in het 
afvalbeheer en connecties tussen 
georganiseerde misdaad en bonafide 
bedrijven en overheid tegen te gaan;

Or. en
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Amendement 67
Sonia Alfano

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. beveelt aan dat adequate en ontradende 
sancties en boetes worden opgelegd voor 
het illegaal storten van afval, met name 
giftig en gevaarlijk afval, gedeeltelijk om 
de milieuschade te vergoeden 
overeenkomst het beginsel dat de vervuiler 
betaalt;

29. beveelt aan dat adequate en ontradende 
sancties en boetes worden opgelegd voor 
het illegaal storten van afval, met name 
giftig en gevaarlijk afval, gedeeltelijk om 
de milieuschade te vergoeden 
overeenkomst het beginsel dat de vervuiler 
betaalt; dringt aan op doeltreffende 
maatregelen om infiltratie van de 
georganiseerde misdaad in het 
afvalbeheer en connecties tussen 
georganiseerde misdaad en bonafide 
bedrijven en overheid tegen te gaan;

Or. en

Amendement 68
Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. beveelt aan dat adequate en ontradende 
sancties en boetes worden opgelegd voor 
het illegaal storten van afval, met name 
giftig en gevaarlijk afval, gedeeltelijk om 
de milieuschade te vergoeden 
overeenkomst het beginsel dat de vervuiler 
betaalt;

29. beveelt aan dat adequate en ontradende 
sancties en boetes worden opgelegd voor 
het illegaal storten van afval, met name 
giftig en gevaarlijk afval, om de 
milieuschade te vergoeden overeenkomst 
het beginsel dat de vervuiler alles betaalt;

Or. en
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Amendement 69
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

wenst dat op het illegaal en opzettelijk 
storten van chemisch of sterk radioactief 
afval in de natuur zeer zware sancties 
staan die recht doen aan de daaraan 
verbonden gevaren voor mens en milieu;

Or. fr


