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8.3.2017 A8-0034/244 

Amendement  244 

Jean-François Jalkh 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Afvalstoffen 

(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Om ervoor te zorgen dat de 

doelstellingen voor recycling zijn 

gebaseerd op betrouwbare en 

vergelijkbare gegevens en om een 

doeltreffender toezicht op de voortgang 

met de verwezenlijking van deze 

doelstellingen mogelijk te maken, moet de 

definitie van stedelijk afval in Richtlijn 

2008/98/EG in overeenstemming zijn met 

de definitie die voor statistische 

doeleinden wordt gebruikt door het 

Europees Bureau voor de statistiek en de 

Organisatie voor Economische 

Samenwerking en Ontwikkeling, op basis 

waarvan de lidstaten sinds enkele jaren 

gegevens rapporteren. De definitie van 

stedelijk afval in deze richtlijn is neutraal 

wat betreft de publieke of private status 

van de exploitant die het afval beheert. 

(6) De definitie van stedelijk afval in 

deze richtlijn is neutraal wat betreft de 

publieke of private status van de exploitant 

die het afval beheert. 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/245 

Amendement  245 

Jean-François Jalkh 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Afvalstoffen 

(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 12 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) De lidstaten moeten maatregelen 

nemen om de preventie van 

levensmiddelenafval te bevorderen zoals is 

bepaald in de Agenda 2030 voor 

duurzame ontwikkeling die de Algemene 

Vergadering van de Verenigde Naties op 

25 oktober 2015 heeft goedgekeurd, en 

met name de doelstelling om tegen 2030 

de hoeveelheid levensmiddelenafval te 

halveren. Deze maatregelen moeten 

gericht zijn op de preventie van 

levensmiddelenafval in de primaire 

productie, de verwerkende industrie, de 

detailhandel en de overige distributie van 

levensmiddelen, in restaurants, in de 

catering en in huishoudens. Gezien de 

voordelen van de preventie van 

levensmiddelenafval voor het milieu en de 

economie moeten de lidstaten specifieke 

preventieve maatregelen nemen om 

levensmiddelenafval tegen te gaan en de 

voortgang met de reductie van 

levensmiddelenafval meten. Om de 

uitwisseling van goede praktijken in de 

EU te vergemakkelijken, zowel tussen 

lidstaten als tussen exploitanten van 

levensmiddelenbedrijven, moeten 

uniforme methoden voor die metingen 

worden vastgesteld. Er moet elke twee jaar 

verslag worden uitgebracht over de 

niveaus van levensmiddelenafval. 

Schrappen 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/246 

Amendement  246 

Jean-François Jalkh 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Afvalstoffen 

(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 19 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Om te zorgen voor een betere, 

snellere en meer uniforme uitvoering van 

deze richtlijn en te anticiperen op zwakke 

punten in de uitvoering, zou een systeem 

voor vroegtijdige waarschuwing moeten 

worden ingevoerd, zodat tekortkomingen 

aan het licht komen en vóór de termijnen 

voor het bereiken van de doelen 

maatregelen kunnen worden genomen. 

Schrappen 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/247 

Amendement  247 

Jean-François Jalkh 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Afvalstoffen 

(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 3 – punt 1 bis 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) het volgende punt 1 bis wordt 

ingevoegd: 

a) het volgende punt 1 bis wordt 

ingevoegd: 

"1 bis "stedelijk afval": "1 bis "stedelijk afval": huishoudelijk 

afval, alsmede andere afvalstoffen die 

gezien hun aard en samenstelling met 

huishoudelijk afval kunnen worden 

gelijkgesteld; 

a) gemengd afval en gescheiden 

ingezameld afval van huishoudens, met 

inbegrip van: - papier en karton, glas, 

metaal, plastic, bioafval, hout, textiel, 

afgedankte elektrische en elektronische 

apparatuur, afgedankte batterijen en 

accu’s; 

- grofvuil, met inbegrip van witgoed, 

matrassen, meubels; 

- tuinafval, met inbegrip van bladeren, 

gemaaid gras; 

 

b) gemengd afval en gescheiden 

ingezameld afval uit andere bronnen dat 

in aard, samenstelling en hoeveelheid 

vergelijkbaar is met huishoudelijk afval. 

 

c) afval van het schoonmaken van 

markten en afval van reinigingsdiensten, 

met inbegrip van straatvuil, de inhoud van 

vuilnisbakken en afval van park- en 

tuinonderhoud. 

 

Stedelijk afval omvat niet afval van het 

riolerings- en zuiveringsstelsel, met 
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inbegrip van zuiveringsslib en bouw- en 

sloopafval;"; 

Or. en 

(Zie de tekst van artikel 2, letter b), van Richtlijn 1999/31/EU) 

Motivering 

Om de huidige definitie van "stedelijk afval" te behouden. 
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8.3.2017 A8-0034/248 

Amendement  248 

Jean-François Jalkh 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Afvalstoffen 

(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 11 ter 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) het volgende artikel 11 ter wordt 

ingevoegd: 

Schrappen 

"Artikel 11 ter  

Verslag vroegtijdige waarschuwing  

1. De Commissie stelt in samenwerking 

met het Europees Milieuagentschap 

uiterlijk drie jaar vóór elk van de in 

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

11, lid 3, vastgestelde termijnen verslagen 

op over de voortgang in de richting van de 

in die bepalingen vastgelegde 

doelstellingen. 

 

2. De in lid 1 bedoelde verslagen omvatten 

het volgende: 

 

(a) een raming van de mate van 

verwezenlijking van de doelstellingen 

door elke lidstaat; 

 

(b) een lijst van lidstaten die het risico 

lopen de doelstellingen niet binnen de 

desbetreffende termijnen te 

verwezenlijken, met passende 

aanbevelingen voor de betrokken 

lidstaten."; 

 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/249 

Amendement  249 

Jean-François Jalkh 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Afvalstoffen 

(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 22 

Richtlijn 2008/98/EG 

Artikel 38 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Commissie kan richtsnoeren 

opstellen voor de interpretatie van de 

definities van nuttige toepassing en 

verwijdering. 

Schrappen 

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 

artikel 38 bis gedelegeerde handelingen 

vast te stellen tot nadere bepaling van de 

wijze waarop de in bijlage II, R1, bedoelde 

formule voor verbrandingsinstallaties 

moet worden toegepast. Er kan rekening 

worden gehouden met plaatselijke 

weersomstandigheden, zoals de 

koudegraad en de behoefte aan 

verwarming, voor zover deze de 

hoeveelheid energie beïnvloeden die in 

technische zin in de vorm van elektriciteit, 

verwarming, koeling of stoomproductie 

kan worden verbruikt of geproduceerd. 

De plaatselijke omstandigheden van de 

ultraperifere gebieden, zoals onderkend in 

artikel 349, derde alinea, van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese 

Unie, en van de gebieden die in artikel 25 

van de Toetredingsakte van 1985 zijn 

vermeld, kunnen ook in aanmerking 

worden genomen. 

 

 (Met dit amendement wordt beoogd 

artikel 38, lid 1, ook in de bestaande 

wetgeving te schrappen.) 

Or. en 
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