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KORTE TOELICHTING 

Rekening houdend met de verschillende uitgangsposities in de lidstaten met betrekking tot 

steeds hogere de doelstellingen voor recycling en voorbereiding voor hergebruik, wat inhoudt 

dat er verschillende inspanningen moeten worden geleverd om die doelstellingen te halen, is 

enige flexibiliteit noodzakelijk met betrekking tot het tijdschema voor de verwezenlijking van 

de doelen. 

 

Zoals wordt erkend in het voorstel, hebben veel lidstaten de nodige infrastructuur voor 

afvalstoffenbeheer nog niet volledig uitgebouwd. Het is daarom van groot belang duidelijke 

beleidsdoelstellingen te bepalen om te voorkomen dat recycleerbare materialen onderaan de 

afvalhiërarchie blijven vastzitten. Zonder de doelstellingen zelf ter discussie te willen stellen, 

is er een bepaalde mate van flexibiteit nodig met betrekking tot het tijdschema om ze te halen. 

 

Bovendien zouden er nieuwe middelen moeten worden voorzien omdat er nieuwe, naar boven 

bijgestelde doelstellingen zijn bijgekomen. Het is daarom gerechtvaardigd dat de Europese 

Unie de middelen die ter beschikking van de lidstaten worden gesteld, verhoogt zodat zij de 

nodige investeringen kunnen doen.  

 

Ook moeten de juiste voorwaarden worden gecreëerd en de juiste prikkels worden gegeven 

om het voor het bedrijfsleven aantrekkelijk te maken om verpakkingsafval in het 

productieproces te verwerken om producten met toegevoegde waarde te produceren en om 

ongebruikte grondstoffen te besparen. 

 

Ondertussen zou energieterugwinning een haalbare optie moeten blijven voor het beheer van 

verpakking en verpakkingsafval wanneer dat technisch, economisch en ecologisch 

verantwoord is. 

 

Regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid zijn een geschikte manier om 

zowel het ontstaan van verpakkingsafval te voorkomen als systemen te creëren die garanderen 

dat de gebruikte verpakking en/of het verpakkingsafval wordt opgehaald en/of verzameld bij 

de consument, andere eindgebruiker, of uit de afvalstroom wordt verwijderd, en dat het 

verzamelde verpakkingsmateriaal en/of het verpakkingsafval wordt hergebruikt of herwonnen 

inclusief recyclage. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen 

in aanmerking te nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Het afvalstoffenbeheer in de Unie 

moet worden verbeterd met het oog op de 

bescherming, het behoud en de verbetering 

van de kwaliteit van het milieu, de 

bescherming van de gezondheid van de 

mens, het behoedzaam en rationeel gebruik 

van natuurlijke hulpbronnen, en de 

bevordering van een meer circulaire 

economie. 

(1) Het afvalstoffenbeheer in de Unie 

moet worden verbeterd met het oog op de 

bescherming, het behoud en de verbetering 

van de kwaliteit van het milieu, met 

inbegrip van het mariene milieu en de 

mariene flora en fauna, de bescherming 

van de gezondheid van de mens, het 

behoedzaam en rationeel gebruik van 

natuurlijke hulpbronnen, de bevordering 

van een meer circulaire economie, de 

vermindering van de afhankelijkheid van 

grondstoffen in de Unie en een effectiever 

gebruik hulpbronnen. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis) De lidstaten moeten een duurzame 

bio-economie bevorderen met als doel 

afval als grondstof te gebruiken. In 

overeenstemming met die doelstelling is 

afvalpreventie de doeltreffendste manier 

is om de hulpbronnenefficiëntie te 

verbeteren, en de lidstaten moeten 

maatregelen treffen om onnodige 

verpakkingen te voorkomen en de 

productie en het gebruik van 

wegwerpverpakkingen verminderen. De 

lidstaten dienen beperkingen te kunnen 

stellen aan het in de handel brengen van 

overbodige verpakkingen. De lidstaten 

moeten voorschrijven dat alle 

verpakkingen die in de handel worden 

gebracht voldoen aan minimumvereisten, 

zodat het ontwerpen van 

kringloopverpakkingen wordt bevorderd, 

wat zou kunnen inhouden dat 

gerecycleerd materiaal wordt toegepast, 

en materiaal met lage broeikasgasemissie. 

De Commissie dient waar nodig de 

ontwikkeling van Europese normen en 
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richtsnoeren te bevorderen ten aanzien 

van de in bijlage II bedoelde essentiële 

eisen. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 ter) De verspreiding en ongepaste 

verwijdering van verpakkingen en 

verpakkingsafval heeft negatieve gevolgen 

voor het mariene milieu en de economie 

van de Unie en houdt onnodige risico's in 

voor de volksgezondheid. 

Verpakkingsafval behoort tot de meest 

voorkomende materialen waarmee 

stranden zijn verontreinigd en brengt 

langdurig schade toe aan het milieu, wat 

afbreuk doet aan het toerisme en aan het 

plezier dat het publiek in deze 

natuurgebieden kan beleven. Bovendien 

ondermijnt verpakkingsafval dat in het 

mariene milieu terechtkomt de 

prioriteitsvolgorde van de afvalhiërarchie, 

met name doordat het voor de 

ongeoorloofde verwijdering ervan niet 

geschikt wordt gemaakt voor hergebruik, 

gerecycleerd of op andere wijze wordt 

teruggewonnen. Om het buitensporige 

aandeel van verpakkingsafval in het 

zwerfvuil op zee te beperken, dient een 

bindend streefdoel te worden vastgesteld 

en dienen de lidstaten de nodige gerichte 

maatregelen te nemen om dat doel te 

verwezenlijken. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Een geleidelijke verhoging van de (5) Een geleidelijke verhoging van de 
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bestaande doelstellingen voor de 

voorbereiding voor hergebruik en de 

recycling van verpakkingsafval moet 

waarborgen dat economisch waardevolle 

afvalmaterialen geleidelijk en doeltreffend 

nuttig worden toegepast door middel van 

een adequaat afvalstoffenbeheer en in 

overeenstemming met de afvalhiërarchie. 

Op die manier moet ervoor worden 

gezorgd dat waardevolle materialen uit 

afval terugvloeien naar de Europese 

economie, waardoor vooruitgang wordt 

geboekt met de uitvoering van het 

grondstoffeninitiatief15 en de ontwikkeling 

van een circulaire economie. 

bestaande doelstellingen voor de 

voorbereiding voor hergebruik en de 

recycling van verpakkingsafval moet 

waarborgen dat economisch waardevolle 

afvalmaterialen geleidelijk en doeltreffend 

nuttig worden toegepast door middel van 

een adequaat afvalstoffenbeheer en in 

overeenstemming met de afvalhiërarchie. 

Op die manier moet ervoor worden 

gezorgd dat waardevolle materialen uit 

afval terugvloeien naar de Europese 

economie, waardoor vooruitgang wordt 

geboekt met de uitvoering van het 

grondstoffeninitiatief15 en de ontwikkeling 

van een circulaire economie, waarbij in het 

geval van verpakkingsmateriaal de 

wetgeving inzake voedselveiligheid, 

consumentengezondheid en materialen en 

voorwerpen bestemd om met 

levensmiddelen in contact te komen, 

onverlet blijft. 

__________________ __________________ 

15 COM(2013) 442. 15 COM(2013) 442. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 bis) Tevens moeten de juiste 

voorwaarden worden gecreëerd en de 

juiste prikkels worden gegeven om het 

voor het bedrijfsleven aantrekkelijk te 

maken om verpakkingsafval in het 

productieproces te verwerken om 

producten met toegevoegde waarde te 

produceren en om ongebruikte 

grondstoffen te besparen. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 6 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) In veel lidstaten is de nodige 

infrastructuur voor afvalstoffenbeheer nog 

niet volledig uitgebouwd. Het is daarom 

van groot belang duidelijke 

beleidsdoelstellingen te bepalen om te 

voorkomen dat recycleerbare materialen 

onderaan de afvalhiërarchie blijven 

vastzitten. 

(6) In veel lidstaten is de nodige 

infrastructuur voor afvalstoffenbeheer voor 

recycling nog niet volledig uitgebouwd. 

Het is daarom van groot belang duidelijke 

beleidsdoelstellingen te bepalen voor de 

bouw van afvalverwerkingsvoorzieningen 

en -installaties die nodig zijn voor 

preventie, hergebruik en recycling, om te 

voorkomen dat recycleerbare materialen 

onderaan de afvalhiërarchie blijven 

vastzitten, en om prikkels te bieden voor 

investeringen in innovatieve 

infrastructuur voor afvalbeheer voor 

recycling. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 bis) Het inzamelen en recyclen van 

afvalolie kan aanzienlijke economische en 

ecologische voordelen opleveren, namelijk 

met betrekking tot het garanderen van de 

bevoorrading met grondstoffen, het 

evolueren naar een circulaire economie 

en het verminderen van de 

afhankelijkheid van ruwe olie. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Door de samenvoeging van de bij 

de Richtlijnen 2008/98/EG en 1999/31/EG 

vastgestelde recyclingdoelstellingen en 

stortbeperkingen zijn de bij Richtlijn 

94/62/EG vastgestelde doelstellingen van 

de Unie voor energieterugwinning en de 

(7) Door de samenvoeging van de bij 

de Richtlijnen 2008/98/EG en 1999/31/EG 

vastgestelde recyclingdoelstellingen en 

stortbeperkingen zijn de bij Richtlijn 

94/62/EG vastgestelde doelstellingen van 

de Unie voor energieterugwinning en de 
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recyclingdoelstellingen van de Unie voor 

verpakkingsafval niet langer nodig. 

recyclingdoelstellingen van de Unie voor 

verpakkingsafval niet langer nodig. 

Energieterugwinning kan echter nog 

steeds een optie zijn voor het beheer van 

verpakkingen en verpakkingsafval, alleen 

wanneer het technisch, economisch en 

ecologisch verantwoord is, wat met zich 

mee zal brengen dat er een zorgvuldige 

milieu-effectbeoordeling moet worden 

verricht waarin rekening wordt gehouden 

met het milieu-effect in alle stadia. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 7 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 7 bis) De nationale strategieën van de 

lidstaten moeten onder meer gericht zijn 

op de bewustmaking van het publiek, in 

de vorm van verscheidene 

stimuleringsmaatregelen en voordelen die 

van gerecycled afval gemaakte producten 

met zich meebrengen, wat investeringen 

in de sector van gerecyclede producten zal 

stimuleren. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Deze richtlijn stelt 

langetermijndoelstellingen vast voor het 

afvalstoffenbeheer van de Unie en geeft 

ondernemingen en de lidstaten een 

duidelijke richting voor de investeringen 

die nodig zijn om die doelstellingen te 

verwezenlijken. Bij het ontwikkelen van 

hun nationale strategieën voor 

afvalstoffenbeheer en het plannen van 

investeringen in de infrastructuur voor 

afvalstoffenbeheer moeten de lidstaten, in 

(8) Deze richtlijn stelt 

langetermijndoelstellingen vast voor het 

afvalstoffenbeheer van de Unie en geeft 

ondernemingen en de lidstaten een 

duidelijke richting voor de investeringen 

die nodig zijn om die doelstellingen te 

verwezenlijken. Bij het ontwikkelen van 

hun nationale strategieën voor 

afvalstoffenbeheer en het plannen van 

investeringen in de infrastructuur voor 

afvalstoffenbeheer moeten de lidstaten, in 
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overeenstemming met de afvalhiërarchie, 

terdege gebruikmaken van de Europese 

structuur- en investeringsfondsen door 

preventie, hergebruik en recycling te 

bevorderen. 

overeenstemming met de afvalhiërarchie, 

terdege gebruikmaken van de Europese 

structuur- en investeringsfondsen door in 

de eerste plaats preventie en hergebruik, 

maar ook recycling te bevorderen. De 

Europese structuur- en 

investeringsfondsen mogen niet worden 

gebruikt voor de financiering van 

vuilverbrandingsinstallaties of 

stortplaatsen. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 10 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 10 bis) De gescheiden inzameling van 

afvalstoffen moet wat betreft 

verpakkingen en verpakkingsafval worden 

verbeterd. Er kunnen echter 

uitzonderingen worden gemaakt, indien 

dit volgens een levenscyclusanalyse 

milieuvoordelen oplevert. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Om te berekenen of de 

doelstellingen voor de voorbereiding voor 

hergebruik en de recycling worden 

verwezenlijkt, moeten de lidstaten rekening 

kunnen houden met producten en 

componenten die voor hergebruik zijn 

voorbereid door erkende bedrijven voor de 

voorbereiding voor hergebruik en in het 

kader van erkende statiegeldsystemen. Om 

voor deze berekeningen geharmoniseerde 

voorwaarden te verzekeren, zal de 

Commissie gedetailleerde regels vaststellen 

voor de bepaling van erkende bedrijven 

voor de voorbereiding voor hergebruik en 

(11) Om te berekenen of de 

doelstellingen voor de voorbereiding voor 

hergebruik en de recycling worden 

verwezenlijkt, moeten de lidstaten rekening 

kunnen houden met producten en 

componenten die voor hergebruik zijn 

voorbereid door erkende bedrijven voor de 

voorbereiding voor hergebruik en 

recyclingbedrijven en in het kader van 

erkende statiegeldsystemen. Om voor deze 

berekeningen geharmoniseerde 

voorwaarden te verzekeren, zal de 

Commissie gedetailleerde regels vaststellen 

voor de bepaling van erkende bedrijven 
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erkende statiegeldsystemen, alsmede voor 

de verzameling en verificatie van gegevens 

en de verslaglegging hierover. 

voor de voorbereiding voor hergebruik en 

erkende statiegeldsystemen, alsmede voor 

de verzameling en verificatie van gegevens 

en de verslaglegging hierover. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Om de betrouwbaarheid van de 

verzamelde gegevens over de 

voorbereiding voor hergebruik te 

verzekeren, is het essentieel om 

gemeenschappelijke verslagleggingsregels 

vast te stellen. Het is tevens van belang 

preciezere regels vast te stellen die de 

lidstaten moeten volgen bij het aangeven 

van wat daadwerkelijk is gerecycleerd en 

kan worden meegerekend voor de 

verwezenlijking van de 

recyclingdoelstellingen. Hiertoe moet als 

algemene regel het verslag over de 

verwezenlijking van de 

recyclingdoelstellingen worden gebaseerd 

op de input in het eindproces van 

recycling. Om de administratieve lasten te 

verminderen, moet het de lidstaten, onder 

strikte voorwaarden, worden toegestaan 

hun verslag over de recyclingpercentages 

op de output van sorteerinrichtingen te 

baseren. Het gewichtsverlies van 

materialen of stoffen te wijten aan fysieke 

en/of chemische transformatieprocessen 

eigen aan het eindproces van recycling 

moet niet worden afgetrokken van het 

gewicht aan afvalstoffen dat in het verslag 

als gerecycleerd wordt aangegeven. 

(12) Om de betrouwbaarheid van de 

verzamelde gegevens over de 

voorbereiding voor hergebruik te 

verzekeren, is het essentieel om 

gemeenschappelijke verslagleggingsregels 

vast te stellen. De gegevens moeten 

worden verzameld in overeenstemming 

met normen en specificaties die 

doelstellingen inzake open gegevens 

bevorderen, en moeten in de vorm van 

open gegevens beschikbaar worden 

gemaakt. Het is tevens van belang 

preciezere regels vast te stellen die de 

lidstaten moeten volgen bij het aangeven 

van wat daadwerkelijk is gerecycleerd en 

kan worden meegerekend voor de 

verwezenlijking van de 

recyclingdoelstellingen. Hiertoe moet als 

algemene regel het verslag over de 

verwezenlijking van de 

recyclingdoelstellingen worden gebaseerd 

op de input in het eindproces van 

recycling. Om de administratieve lasten te 

verminderen, moet het de lidstaten, onder 

strikte voorwaarden, worden toegestaan 

hun verslag over de recyclingpercentages 

op de output van sorteerinrichtingen te 

baseren. Het gewichtsverlies van 

materialen of stoffen te wijten aan fysieke 

en/of chemische transformatieprocessen 

eigen aan het eindproces van recycling 

moet niet worden afgetrokken van het 

gewicht aan afvalstoffen dat in het verslag 

als gerecycleerd wordt aangegeven. 
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Amendement  14 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Door de lidstaten ingediende 

statistische gegevens zijn voor de 

Commissie essentieel om de naleving van 

de afvalwetgeving in alle lidstaten te 

kunnen beoordelen. De kwaliteit, 

betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van 

statistieken moet worden verbeterd door 

één toegangspunt voor alle gegevens over 

afvalstoffen in te stellen, achterhaalde 

verslagleggingsvereisten te schrappen, 

nationale verslagleggingsmethoden af te 

wegen en een kwaliteitscontroleverslag 

over de gegevens in te voeren. 

(14) Door de lidstaten ingediende 

statistische gegevens zijn voor de 

Commissie essentieel om de naleving van 

de afvalwetgeving in alle lidstaten te 

kunnen beoordelen. De kwaliteit, 

betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van 

statistieken moet worden verbeterd door 

één toegangspunt voor alle gegevens over 

afvalstoffen in te stellen, achterhaalde 

verslagleggingsvereisten te schrappen, 

nationale verslagleggingsmethoden af te 

wegen en een kwaliteitscontroleverslag 

over de gegevens in te voeren. Het verslag 

over de kwaliteitscontrole moet worden 

opgesteld volgens een uniform formaat. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 15 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 15 bis) Waar mogelijk dienen de lidstaten 

prikkels te bieden voor het gebruik van 

materialen zoals duurzame materialen die 

van grotere waarde zijn voor de 

kringloopeconomie, doordat zij kunnen 

worden geclassificeerd als materialen die 

zonder kwaliteitsverlies kunnen worden 

gerecycleerd, ongeacht hoe vaak dit 

gebeurt. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 15 ter (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 15 ter) Een belangrijke doelstelling van 

deze richtlijn is verbetering van de 

voorwaarden op de interne markt. De 

verslaglegging door de Commissie over 

het effect van deze richtlijn op de werking 

van de interne markt wordt in dit verband 

als een belangrijke maatregel beschouwd. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Betrouwbare verslaglegging over 

statistische gegevens betreffende 

afvalstoffenbeheer is van wezenlijk belang 

voor een doeltreffende uitvoering en voor 

het waarborgen van de vergelijkbaarheid 

van gegevens tussen de lidstaten. Bij de 

voorbereiding van de verslagen over de 

naleving van de in Richtlijn 94/62/EG 

bepaalde doelstellingen zouden de lidstaten 

gebruik moeten maken van de recentste 

methode die door de Commissie en de 

nationale bureaus voor de statistiek van de 

lidstaten is ontwikkeld. 

(16) Betrouwbare verslaglegging over 

statistische gegevens betreffende 

afvalstoffenbeheer is van wezenlijk belang 

voor een doeltreffende uitvoering en voor 

het waarborgen van de vergelijkbaarheid 

van gegevens tussen de lidstaten. Bij de 

voorbereiding van de verslagen over de 

naleving van de in Richtlijn 94/62/EG 

bepaalde doelstellingen zouden de lidstaten 

gebruik moeten maken van een 

gemeenschappelijke methode voor de 

verzameling en verwerking van gegevens 
die door de Commissie in samenwerking 

met de nationale bureaus voor de statistiek 

van de lidstaten en de met het afvalbeheer 

belaste nationale autoriteiten is 

ontwikkeld. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) Aangezien de doelstellingen van 

deze richtlijn, namelijk enerzijds elk effect 

van verpakking en verpakkingsafval op het 

milieu te voorkomen of te beperken en 

(21) Aangezien de doelstellingen van 

deze richtlijn, namelijk elk effect van 

verpakking en verpakkingsafval op het 

milieu te voorkomen of te beperken en 
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aldus een hoog milieubeschermingsniveau 

te waarborgen, en anderzijds de werking 

van de interne markt te garanderen en 

handelsbelemmeringen, 

concurrentieverstoring en 

concurrentiebeperking in de Unie te 

voorkomen, niet voldoende door de 

lidstaten kunnen worden verwezenlijkt 

maar vanwege de omvang en de gevolgen 

beter op het niveau van de Unie kunnen 

worden verwezenlijkt, kan de Europese 

Unie overeenkomstig het in artikel 5 van 

het Verdrag betreffende de Europese Unie 

neergelegde subsidiariteitsbeginsel 

maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 

hetzelfde artikel neergelegde 

evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn 

niet verder dan wat nodig is om deze 

doelstellingen te verwezenlijken, 

aldus een hoog milieubeschermingsniveau 

te waarborgen, rekening houdend met de 

werking van de interne markt, niet 

voldoende door de lidstaten kunnen 

worden verwezenlijkt maar vanwege de 

omvang en de gevolgen beter op het niveau 

van de Unie kunnen worden verwezenlijkt, 

kan de Europese Unie overeenkomstig het 

in artikel 5 van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie neergelegde 

subsidiariteitsbeginsel maatregelen nemen. 

Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 

neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 

deze richtlijn niet verder dan wat nodig is 

om deze doelstellingen te verwezenlijken, 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 21 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 21 bis) De lidstaten moeten ervoor zorgen 

dat voor alle Unie-werknemers strikte 

normen voor gezondheid en veiligheid op 

het werk gelden, die aansluiten bij de 

bestaande Unie-wetgeving en rekening 

houden met de specifieke risico's die 

werknemers lopen in bepaalde productie-, 

recycling- en afvalverwerkingssectoren. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 21 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 21 ter) In de ruime meerderheid van de 

gevallen wordt het aanbrengen van de 

verpakking niet bepaald en niet gekozen 

door de eindgebruiker maar door de 
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producent. Regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid zijn een 

geschikte manier om zowel het ontstaan 

van verpakkingsafval te voorkomen als 

systemen te creëren die garanderen dat 

het gebruikte verpakkingsmateriaal en/of 

het verpakkingsafval wordt opgehaald 

en/of verzameld bij de consument, andere 

eindgebruiker, of uit de afvalstroom wordt 

verwijderd, en dat het verzamelde 

verpakkingsmateriaal en/of het 

verpakkingsafval wordt hergebruikt of 

herwonnen inclusief recyclage. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 (nieuw) 

Richtlijn 94/62/EG  

Artikel 1 – lid 1 

 

Bestaande tekst Amendement 

 -1) Artikel 1, lid 1, wordt vervangen 

door:  

1. Deze richtlijn heeft tot doel de 

nationale maatregelen betreffende het 

beheer van verpakking en verpakkingsafval 

te harmoniseren, enerzijds om elk effect 

daarvan op het milieu van de Lid-Staten en 

derde landen te voorkomen of te beperken 

en aldus een hoog 

milieubeschermingsniveau te waarborgen, 

en anderzijds om de werking van de 

interne markt te garanderen en 

handelsbelemmeringen, 

concurrentieverstoring en 

concurrentiebeperking in de 

Gemeenschap te voorkomen.  

 

‘1. Deze richtlijn heeft tot doel de 

nationale maatregelen betreffende het 

beheer van verpakking en verpakkingsafval 

te harmoniseren om elk effect daarvan op 

het milieu van de lidstaten en derde landen 

te voorkomen of te beperken en aldus een 

hoog milieubeschermingsniveau te 

waarborgen, rekening houdend met de 

werking van de interne markt.’; 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b bis (nieuw) 
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Richtlijn 94/62/EG 

Artikel 3 – punt 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) het volgende punt wordt 

ingevoegd: 

 "2 bis. "verpakking van biologische 

oorsprong": verpakking vervaardigd van 

uit biomassa gewonnen materialen van 

biologische oorsprong, met uitzondering 

van materialen die zich in geologische 

formaties bevinden en/of gefossiliseerd 

zijn;" 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter c bis (nieuw) 

Richtlijn 94/62/EG 

Artikel 3 – punt 12 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c bis) aan artikel 3 wordt het volgende 

punt toegevoegd: 

 12 bis) "meerlaagse verpakking": 

verpakking bestaand uit meer dan één 

materiaallaag. 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 94/62/EG 

Artikel 4 – lid 1 – alinea 2  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Dergelijke maatregelen kunnen bestaan 

uit nationale programma's, stimulansen 

via regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid om de 

effecten van verpakking op het milieu te 

beperken en soortgelijke maatregelen die, 

zo nodig in overleg met ondernemingen, 

Dergelijke maatregelen voldoen aan de 

doelstellingen van deze richtlijn als 

vermeld in artikel 1, lid 1, en Richtlijn 

2008/98/EG, namelijk door bij te dragen 

aan de totstandbrenging van een 

duurzame vermindering van de 

hoeveelheid gegenereerd 
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worden genomen en opgezet om de vele 

initiatieven op het gebied van preventie in 

de lidstaten te bundelen en te benutten. 

Zij moeten stroken met de doelstellingen 

van deze richtlijn zoals omschreven in 

artikel 1, lid 1. 

verpakkingsafval, daarbij het gebruik van 

verpakking te voorkomen en de effecten 

van verpakking op het milieu te beperken. 

Dergelijke maatregelen bestaan uit 

regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid zoals 

gedefinieerd in Richtlijn 2008/98/EG en 

andere nationale programma's als 

bepaald door de lidstaten. Dergelijke 

maatregelen kunnen worden genomen, zo 

nodig in overleg met ondernemingen en 

NGO's.  Zij zijn erop gericht de vele 

initiatieven op het gebied van preventie in 

de lidstaten te bundelen en te benutten.  

 

Amendement  25 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw) 

Richtlijn 94/62/EG 

Artikel 4 – lid 1 – alinea 2 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis) aan artikel 4, lid 1, worden de 

volgende alinea's toegevoegd: 

 "Ondernemingen die plastic verpakking 

produceren, profiteren van de volgende 

financiële stimulansen, tenzij de bevoegde 

autoriteiten voor een specifieke soort 

verpakking hebben bepaald dat het 

technisch niet haalbaar is of een 

onredelijk risico voor de volksgezondheid 

inhoudt: 

 (a) verpakkingsproducenten die de 

hoeveelheid kleurstoffen in de harde 

plastic verpakkingen die zij op in de 

handel brengen verminderen, profiteren 

van een verlaging van de bijdrage in het 

kader van regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid, 

waarbij zij worden ingeschaald 

naargelang de hoeveelheid kleurstoffen 

die door hen aan de onbewerkte 

grondstoffen voor de harde plastic 

verpakkingen worden toegevoegd; 
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 (b) ondernemingen die navulbare 

recipiënten van plastic of glas gebruiken, 

profiteren van een verlaging van de 

bijdrage in het kader van regelingen voor 

uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid die 

overeenkomt met de hoeveelheid 

navulbare verpakkingen die, voor zover 

mogelijk, door de onderneming wordt 

gebruikt; 

 De Commissie stelt uiterlijk ... [achttien 

maanden na de inwerkingtreding van deze 

richtlijn] de nodige 

uitvoeringshandelingen vast voor de 

toepassing van dit lid. Die 

uitvoeringshandelingen worden volgens 

de in artikel 21, lid 2, bedoelde procedure 

vastgesteld."; 

 

Amendement 26 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 ter (nieuw) 

Richtlijn 94/62/EG 

Artikel 4 – alinea 2 

 

Bestaande tekst Amendement 

 2 ter) Artikel 4, lid 2, wordt vervangen 

door: 

2.  De Commissie draagt tot de 

bevordering van de preventie bij door de 

ontwikkeling van passende Europese 

normen overeenkomstig artikel 10 te 

stimuleren. Het doel van deze normen is de 

gevolgen voor het milieu van verpakkingen 

overeenkomstig de artikelen 9 en 10 zoveel 

mogelijk te beperken. 

"2. De Commissie draagt tot de 

bevordering van de preventie bij door de 

ontwikkeling van passende Europese 

normen overeenkomstig artikel 10 te 

stimuleren. Het doel van deze normen is de 

gevolgen voor het milieu van verpakkingen 

overeenkomstig de artikelen 9 en 10 zoveel 

mogelijk te beperken, de hoeveelheid 

verpakkingsmateriaal te verminderen en 

een einde te maken aan overtollige 

verpakkingen." 

 

Amendement 27 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 ter (nieuw) 
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Richtlijn 94/62/EG 

Artikel 4 – punt 2 bis (nieuw) 

 

Bestaande tekst Amendement 

 2 quater) Artikel 4, lid 3, wordt 

vervangen door: 

3.  De Commissie dient, indien 

passend, voorstellen in voor maatregelen 

ter versterking en aanvulling van de 

handhaving van de essentiële eisen en om 

ervoor te zorgen dat nieuw 

verpakkingsmateriaal alleen op de markt 

wordt gebracht wanneer de producent alle 

noodzakelijke maatregelen heeft getroffen 

om de milieugevolgen te beperken zonder 

afbreuk te doen aan de essentiële functies 

van de verpakking."; 

‘3. De Commissie dient, uiterlijk op 31 

december 2018, voorstellen in voor 

maatregelen ter versterking en aanvulling 

van de handhaving van de essentiële eisen 

en om ervoor te zorgen dat nieuw 

verpakkingsmateriaal alleen op de markt 

wordt gebracht wanneer de producent alle 

noodzakelijke maatregelen heeft getroffen 

om de milieugevolgen te beperken zonder 

afbreuk te doen aan de essentiële functies 

van de verpakking. De Commissie dient 

met name een voorstel in voor 

maatregelen inzake niet-recycleerbare 

verpakkingen, verpakkingen die 

gevaarlijke stoffen bevatten en overtollige 

wegwerpverpakkingen, met het oog op een 

beperking van deze verpakkingen, en 

beoordeelt de mogelijkheid voor 

marktrestricties voor die artikelen op het 

niveau van de Unie." 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 quinquies (nieuw) 

Richtlijn 94/62/EG 

Artikel 5 

 

Bestaande tekst Amendement 

 2 quinquies) artikel 5 wordt vervangen 

door: 

Hergebruik  "Hergebruik 

De lidstaten mogen overeenkomstig het 

Verdrag systemen bevorderen voor het 

hergebruik van verpakkingen die op een 

milieuhygiënisch verantwoorde wijze 

kunnen worden hergebruikt. 

1. De lidstaten bevorderen 

overeenkomstig het Verdrag systemen voor 

het hergebruik van verpakkingen die op 

een milieuhygiënisch verantwoorde wijze 

kunnen worden hergebruikt. 

 De lidstaten mogen met name 
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statiegeldregelingen invoeren voor 

herbruikbare verpakkingen, tevens via 

regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid, en 

adequate prikkels geven aan producenten 

van herbruikbare verpakkingen. 

 2. Herbruikbare verpakkingen die via 

een statiegeldregeling worden verzameld, 

kunnen worden meegeteld voor de 

verwezenlijking van de 

preventiedoelstellingen van 

overeenkomstig de criteria van artikel 4 

vastgestelde nationale 

preventieprogramma's." 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter b 

Richtlijn 94/62/EG 

Artikel 6 – lid 1 – letter f 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

f) uiterlijk op 31 december 2025 

wordt ten minste 65 gewichtsprocent van 

alle verpakkingsafval voorbereid voor 

hergebruik en gerecycleerd; 

f) uiterlijk op 31 december 2025 

wordt ten minste 65 gewichtsprocent van 

alle verpakkingsafval voorbereid voor 

hergebruik of gerecycleerd; 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter b 

Richtlijn 94/62/EG 

Artikel 6 – lid 1 – letter h 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

h) uiterlijk op 31 december 2030 

wordt ten minste 75 gewichtsprocent van 

alle verpakkingsafval voorbereid voor 

hergebruik en gerecycleerd; 

h) uiterlijk op 31 december 2030 

wordt ten minste 75 gewichtsprocent van 

alle verpakkingsafval voorbereid voor 

hergebruik of gerecycleerd; 
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Amendement  31 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter b bis (nieuw) 

Richtlijn 94/62/EG 

Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) aan artikel 6 wordt het volgende 

punt toegevoegd: 

 "1 bis. Bij de berekening van de in lid 1, 

bedoelde streefcijfers kan, in voorkomend 

geval, de hoeveelheid biologisch 

afbreekbaar afval die aan een aerobe of 

anaerobe behandeling wordt 

onderworpen, als gerecycleerd worden 

meegeteld indien die behandeling een 

compost of digestaat oplevert dat 

grotendeels, na de eventueel 

noodzakelijke verdere opwerking, als 

gerecycleerd product, gerecycleerd 

materiaal of gerecycleerde stof wordt 

gebruikt." 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter c 

Richtlijn 94/62/EG 

Artikel 6 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Verpakkingsafval dat uit de Unie 

wordt uitgevoerd, wordt alleen 

meegerekend voor de verwezenlijking van 

de in lid 1 vastgestelde doelstellingen door 

de lidstaat waarin het is ingezameld als aan 

de voorschriften van artikel 6 bis, lid 4, 

wordt voldaan en als de exporteur 

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 

1013/2006 van het Europees Parlement en 

de Raad(*) kan aantonen dat de 

overbrenging van de afvalstoffen voldoet 

aan de voorschriften van die verordening 

en dat de verwerking van de afvalstoffen 

buiten de Unie heeft plaatsgevonden onder 

2. Verpakkingsafval dat uit de Unie 

wordt uitgevoerd, wordt alleen 

meegerekend voor de verwezenlijking van 

de in lid 1 vastgestelde doelstellingen door 

de lidstaat waarin het is ingezameld als aan 

de voorschriften van artikel 6 bis, lid 4, 

wordt voldaan en als de exporteur 

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 

1013/2006 van het Europees Parlement en 

de Raad(*) aantoont dat de overbrenging 

van de afvalstoffen voldoet aan de 

voorschriften van die verordening en dat de 

verwerking van de afvalstoffen buiten de 

Unie in overeenstemming is met de 
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voorwaarden die gelijkwaardig zijn aan de 

voorschriften van de desbetreffende 
milieuwetgeving van de Unie. 

vereisten van deze richtlijn en met alle 

toepasselijke wettelijke voorschriften 

inzake milieubescherming en veiligheid 

en gezondheid op het werk. 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter c bis (nieuw) 

Richtlijn 94/62/EG  

Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c bis) aan artikel 6 wordt het volgende 

punt toegevoegd: 

 "3 bis. De lidstaten kunnen kiezen voor 

energieterugwinning wanneer dat de 

voorkeur heeft boven het recyclen van 

materiaal om ecologische, technische en 

economische redenen." 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter c ter (nieuw) 

Richtlijn 94/62/EG 

Artikel 6 – lid 4 

 

Bestaande tekst Amendement 

 c ter) in artikel 6 wordt lid 4 vervangen 

door: 

4. De lidstaten bevorderen, waar 

passend, dat bij de productie van 

verpakkingen en andere producten 

materialen verkregen uit gerecycleerd 

verpakkingsafval worden gebruikt voor: 

“4. De lidstaten bevorderen dat bij de 

productie van verpakkingen en andere 

producten materialen verkregen uit 

gerecycleerd verpakkingsafval worden 

gebruikt door: 

a) verbetering van de 

marktvoorwaarden voor die materialen; 

a) verbetering van de 

marktvoorwaarden en herziening van de 

wetgeving die het gebruik van die 

materialen zou kunnen dwarsbomen; 

b) herziening van de bestaande 

voorschriften die het gebruik van die 

materialen belemmeren; 

b) herziening van de bestaande 

voorschriften die het gebruik van die 

materialen verbieden, teneinde een hoog 
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niveau van bescherming van het milieu en 

van de gezondheid van de mens te 

waarborgen; 

 b bis) invoering van fiscale en 

economische stimulansen om het gebruik 

van gerecycleerde verpakkingsmaterialen 

te bevorderen, alsmede criteria voor 

groene overheidsopdrachten; 

 b ter) bevordering van materialen die na 

recycling de menselijke gezondheid niet in 

gevaar brengen wanneer ze worden 

gebruikt in materialen die bestemd zijn 

om in contact te komen met 

levensmiddelen; 

 b quater)  bevordering van het 

gebruik van materialen die zonder 

kwaliteitsverlies kunnen worden 

hergebruikt of gerecycleerd, ongeacht hoe 

vaak dit gebeurt." 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter d 

Richtlijn 94/62/EG 

Artikel 6 – lid 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) de leden 5, 8 en 9 worden 

geschrapt; 

d) de leden 5 en 9 worden geschrapt 

en lid 8 wordt vervangen door het 

volgende: 

 "Rekening houdend met de verschillende 

omstandigheden in elke lidstaat evalueert 

de Commissie de tenuitvoerlegging van 

deze richtlijn wat betreft de werking van 

de interne markt. De Commissie voert ten 

minste om de drie jaar een dergelijke 

evaluatie uit en legt een desbetreffend 

verslag voor aan het Europees Parlement 

en aan de Raad." 
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Amendement  36 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter d bis (nieuw) 

Richtlijn 94/62/EG  

Artikel 6 – lid 11 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 d bis) de volgende tweede alinea wordt 

toegevoegd: 

 "11 bis. Onverminderd artikel 6 ter, 

mogen lidstaten naar gelang hun 

specifieke situatie, afwijkingen bedingen 

met betrekking tot het tijdsschema voor 

het verwezenlijken van de doelstellingen 

als vastgesteld in lid 1, f) t/m i), mits er 

gezorgd wordt voor een geleidelijke 

aanpassing aan die doelstellingen, en 

nadat rekening gehouden is met de 

aanbevelingen als bedoeld in punt b) van 

artikel 6 ter, lid 2.'; 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 

Richtlijn 94/62/EG 

Artikel 6 bis – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) mogen lidstaten producten en 

componenten die voor hergebruik zijn 

voorbereid door erkende bedrijven voor de 

voorbereiding voor hergebruik of in het 

kader van erkende statiegeldsystemen, 

meerekenen. Voor de berekening van het 

aangepaste percentage verpakkingsafval 

dat voor hergebruik is voorbereid en 

gerecycleerd, waarbij rekening wordt 

gehouden met de voor hergebruik 

voorbereide producten en componenten, 

gebruiken de lidstaten geverifieerde 

gegevens van de bedrijven en passen zij de 

in bijlage IV vastgestelde formule toe. 

Schrappen 
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Amendement  38 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw) 

Richtlijn 94/62/EG 

Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 

 

Bestaande tekst Amendement 

 5 bis) In artikel lid 7, lid 1, wordt de 

eerste alinea vervangen door: 

1. De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen om te zorgen voor systemen 

voor: 

"1. De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen om te zorgen voor systemen, 

zoals regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid, voor:"   

 

Amendement  39 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 ter (nieuw) 

Richtlijn 94/62/EG 

Artikel 7 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 ter) het volgende artikel wordt 

ingevoegd: 

 "Artikel 7 bis. 

 Vermindering van verpakkingen en 

verpakkingsafval in het mariene milieu 

 1. De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen om ervoor te zorgen dat op 

hun grondgebied minder 

verpakkingsafval in het mariene milieu 

terechtkomt. Deze maatregelen bevatten 

alle onderstaande elementen: 

 a) de vaststelling van de bindende 

doelstelling om de hoeveelheid 

verpakkingsafval tegen 2025 met 50 % te 

verminderen ten opzichte van het niveau 

van 2015; 

 b) de instelling en uitvoering van 

programma's voor het meten en 

monitoren van verpakkingsafval dat in het 

mariene milieu terechtkomt; 



AD\1106291NL.docx 25/30 PE582.211v02-00 

 NL 

 c) de vaststelling van specifieke 

maatregelen om het uit de per regio 

vastgestelde belangrijkste bronnen 

afkomstige verpakkingsafval dat in het 

mariene milieu en op stranden aanwezig 

is, te verminderen, met inbegrip van 

voorlichtingscampagnes, economische 

instrumenten en handelsbeperkingen. 

 2. Jaarlijks dienen de lidstaten 

uiterlijk op [x] een verslag in bij de 

Commissie waarin uitvoerig is beschreven 

welke vorderingen zij hebben gemaakt bij 

de vermindering van het van hun 

grondgebied afkomstige verpakkingsafval 

dat in het mariene milieu terechtkomt, 

met inbegrip van een beschrijving van de 

overeenkomstig lid 1 getroffen 

maatregelen en de verwachte resultaten 

daarvan. 

 3. De Commissie stelt uiterlijk 

[achttien maanden na de 

inwerkingtreding van deze richtlijn] de 

nodige uitvoeringshandelingen vast voor 

de toepassing van dit artikel. Die 

uitvoeringshandelingen worden volgens 

de in artikel 21, lid 2, bedoelde procedure 

vastgesteld."; 

 

Amendement  40 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 ter (nieuw) 

Richtlijn 94/62/EG 

Artikel 8 – lid 2 

 

Bestaande tekst Amendement 

 5 ter) Artikel 8, lid 2, wordt vervangen 

door: 

2. Teneinde inzameling, hergebruik en 

terugwinning, met inbegrip van recycling, 

te vergemakkelijken, geeft de betrokken 

industrie op de verpakking ten behoeve van 

de identificatie en classificatie de aard van 

de gebruikte verpakkingsmaterialen aan op 

basis van Beschikking 97/129/EG van de 

‘2. Teneinde inzameling, hergebruik en 

terugwinning, met inbegrip van recycling, 

te vergemakkelijken, bevatten 

verpakkingen informatie die voor dat 

doeleinde nuttig is. Met name geeft de 

betrokken industrie op de verpakking ten 

behoeve van de identificatie en classificatie 
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Commissie(9). de aard van de gebruikte 

verpakkingsmaterialen aan op basis van 

Beschikking 97/129/EG van de 

Commissie(9).’; 

 

Amendement  41 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter d 

Richtlijn 94/62/EG 

Artikel 12 – lid 3 ter 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3 ter. De overeenkomstig dit artikel door 

de lidstaten ingediende gegevens gaan 

vergezeld van een 

kwaliteitscontroleverslag en een verslag 

over de uitvoering van artikel 6 bis, lid 4. 

3 ter. De overeenkomstig dit artikel door 

de lidstaten ingediende gegevens gaan 

vergezeld van een 

kwaliteitscontroleverslag en een verslag 

over de uitvoering van artikel 6 bis, lid 4. 

Het kwaliteitscontroleverslag wordt 

opgesteld in een geharmoniseerd formaat. 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter d 

Richtlijn 94/62/EG 

Artikel 12 – lid 3 quater 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3 quater. De Commissie beoordeelt 

de overeenkomstig dit artikel ingediende 

gegevens en publiceert een verslag met de 

resultaten van haar beoordeling. Dit 

verslag omvat een beoordeling van de 

manier waarop de gegevensverzameling 

wordt georganiseerd, van de 

gegevensbronnen en van de in de lidstaten 

gebruikte methode, alsook van de 

volledigheid, betrouwbaarheid, tijdigheid 

en consistentie van de gegevens. De 

beoordeling kan specifieke aanbevelingen 

voor verbetering omvatten. Er wordt om de 

drie jaar een verslag opgesteld. 

3 quater. De Commissie beoordeelt 

de overeenkomstig dit artikel ingediende 

gegevens en publiceert een verslag met de 

resultaten van haar beoordeling. Dit 

verslag omvat een beoordeling van de 

manier waarop de gegevensverzameling 

wordt georganiseerd, van de 

gegevensbronnen en van de in de lidstaten 

gebruikte methode, alsook van de 

volledigheid, betrouwbaarheid, tijdigheid 

en consistentie van de gegevens en de 

beschikbaarheid van open gegevens. De 

beoordeling kan specifieke aanbevelingen 

voor verbetering omvatten. Er wordt om de 

drie jaar een verslag opgesteld. 
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Amendement  43 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter d 

Richtlijn 94/62/EG 

Artikel 12 – lid 3 quinquies 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3 quinquies. De Commissie stelt 

uitvoeringshandelingen vast die het 

formaat bepalen voor de verslaglegging 

over de gegevens overeenkomstig lid 3 bis. 

Die uitvoeringshandelingen worden 

volgens de in artikel 21, lid 2, bedoelde 

procedure vastgesteld. 

3 quinquies. De Commissie stelt 

uitvoeringshandelingen vast die het 

formaat bepalen voor de verslaglegging 

over de gegevens overeenkomstig lid 3 bis 

en voor het kwaliteitscontroleverslag als 

bedoeld in 3 ter, die de doelstellingen met 

betrekking tot hergebruik van gegevens en 

open gegevens ondersteunen. Die 

uitvoeringshandelingen worden volgens de 

in artikel 21, lid 2, bedoelde procedure 

vastgesteld. 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 bis (nieuw) 

Richtlijn 94/62/EG 

Artikel 15 – alinea 1 

 

Bestaande tekst Amendement 

 7 bis) in artikel 15 wordt lid 1 vervangen 

door: 

"De Raad stelt op basis van de betreffende 

bepalingen van het Verdrag economische 

instrumenten vast om de verwezenlijking 

van de doelstellingen van deze richtlijn te 

bevorderen. Bij ontstentenis van dergelijke 

maatregelen, kunnen de lidstaten, 

overeenkomstig de beginselen van het 

communautaire milieubeleid, zoals het 

beginsel "de vervuiler betaalt", en met 

inachtneming van hun 

Verdragsverplichtingen, maatregelen ter 

bereiking van deze doelstellingen nemen. 

"De Raad stelt op basis van de betreffende 

bepalingen van het Verdrag economische 

instrumenten vast om de verwezenlijking 

van de doelstellingen van deze richtlijn te 

bevorderen. Bij ontstentenis van dergelijke 

maatregelen, kunnen de lidstaten, 

overeenkomstig de beginselen van het 

communautaire milieubeleid, zoals het 

beginsel "de vervuiler betaalt", en met 

inachtneming van hun 

Verdragsverplichtingen, maatregelen ter 

bereiking van deze doelstellingen nemen. 

Dergelijke maatregelen mogen deel 

uitmaken van regelingen voor uitgebreide 
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producentenverantwoordelijkheid, 

gedifferentieerde tarieven voor 

wegwerpverpakkingen, toepassing van het 

beginsel "de vervuiler betaalt" en 

statiegeldregelingen." 

 

Amendement  45 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 ter (nieuw) 

Richtlijn 94/62/EG 

Artikel 15 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 7 ter) Het volgende artikel wordt 

ingevoegd: 

 "Artikel 15 bis. 

 Algemene vereisten voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid 

 De lidstaten zien erop toe dat de 

overeenkomstig de artikelen 8 en 8 bis van 

Richtlijn 2008/98/EG ingestelde 

regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid 

eveneens van toepassing zijn op 

verpakking en verpakkingsafval." 

 ________________ 

 * Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 19 november 

2008 betreffende afvalstoffen en tot 

intrekking van een aantal richtlijnen (PB 

L 312 van 22.11.2008, blz. 3)." 

Amendement  46 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage – alinea -1 (nieuw) 

Richtlijn 94/62/EG 

Bijlage II – lid 1 – streepje 1 

 

Bestaande tekst Amendement 

 In bijlage II, punt 1, wordt het eerste 

streepje vervangen door: 
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- Verpakking moet zodanig worden 

ontworpen, vervaardigd en in de handel 

gebracht dat hergebruik of terugwinning, 

met inbegrip van recycling, mogelijk is en 

dat het milieu-effect bij het verwijderen 

van verpakkingsafval of reststoffen van 

afvalbeheerverrichtingen zoveel mogelijk 

wordt beperkt. 

‘- Verpakking moet zodanig worden 

ontworpen, vervaardigd en in de handel 

gebracht dat hergebruik of terugwinning, 

met inbegrip van recycling - in 

overeenstemming met het beginsel van 

hiërarchie van afvalbeheer - mogelijk is 

en dat het milieu-effect bij het verwijderen 

van verpakkingsafval of reststoffen van 

afvalbeheerverrichtingen zoveel mogelijk 

wordt beperkt. 

Amendement  47 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage – alinea -1 bis (nieuw) 

Richtlijn 94/62/EG 

Bijlage II – lid 3 – letter a 

 

Bestaande tekst Amendement 

 In bijlage II wordt punt 3, onder a), 

vervangen door: 

"a) Terugwinning in de vorm van 

recycling van materialen 

"a) Terugwinning in de vorm van 

recycling van materialen 

Verpakking moet zodanig worden 

vervaardigd dat een bepaald 

gewichtspercentage van de gebruikte 

materialen opnieuw kan worden 

toegevoegd aan het productieproces van 

verhandelbare producten, met 

inachtneming van de in de Gemeenschap 

geldende regels. Dit percentage kan 

variëren naar gelang het soort materiaal 

waaruit de verpakking bestaat. 

Verpakking moet zodanig worden 

vervaardigd dat het, rekening houdend 

met de sortering, de zuivering, het 

formaat en de gebruikte materialen, 

technisch, ecologisch en economisch 

haalbaar is om haar te recyclen, zodat een 

bepaald gewichtspercentage van de 

gebruikte materialen opnieuw kan worden 

toegevoegd aan het productieproces van 

verhandelbare producten, met 

inachtneming van de in de Gemeenschap 

geldende regels. Dit percentage kan 

variëren naar gelang het soort materiaal 

waaruit de verpakking bestaat. Formaten 

en materiaalontwerpen die het sorteren of 

opnieuw verwerken bemoeilijken, worden 

vervangen door bekende en doeltreffende 

alternatieven." 
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