
AM\579991NL.doc PE 362.657v01-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

19.9.2005 PE 362.657v01-00

AMENDEMENTEN 52-155

Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing (PE 360.280v02-00)
Johannes Blokland
Overbrenging van afvalstoffen

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad ((15311/4/2004 – C6-0223/2005 –
2003/0139(COD))

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Amendement 52
Visum 1

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 175, lid 1,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 133 en artikel 175, lid 1, 

Or. en

Motivering

Gezien het bepaalde in Titel IV over de uitvoer uit de Gemeenschap naar derde landen, in 
Titel V over de invoer in de Gemeenchap uit derde landen en in Titel VI over de doorvoer via 
de Gemeenschap uit en naar derde landen moet ook artikel 133 als rechtsgrond dienen.

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 53
Overweging 5 bis (nieuw)



PE 362.657v01-00 2/69 AM\579991NL.doc

NL

(5 bis) De Gemeenschap heeft het Verdrag 
van Stockholm van 22 mei 2001 inzake 
persistente organische verontreinigende 
stoffen ondertekend. 

Or. en

Motivering

Heropneming van de verwijzing in het oorspronkelijke voorstel van de Commissie naar  het 
Verdrag van Stockholm van 22 mei 2001 inzake persistente organische verontreinigende 
stoffen (POP's), op grond waarvan het uitdrukkelijk illegaal is toe te staan dat wordt 
overgegaan tot nuttige toepassing, recycling, terugwinning of onmiddellijk hergebruik van 
dergelijke afvalstoffen. Dit is noodzakelijk, omdat anders de EG-verordening inzake POP's 
wellicht verkeerd wordt geïnterpreteerd. 

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 54
Overweging 19

(19) In het geval van overbrenging van 
voor verwijdering bestemde afvalstoffen 
moeten de lid¬staten de mogelijkheid 
hebben de beginselen van nabijheid, 
prioriteit voor terugwinning en 
zelf¬voorziening op communautair en 
nationaal niveau overeenkomstig Richtlijn 
75/442/EEG van de Raad van 15 juli 1975 
inzake afvalstoffen   toe te passen, door 
conform het Verdrag maatregelen te treffen 
om de overbrenging geheel of gedeeltelijk te 
verbieden of er stelselmatig bezwaar tegen te 
maken. Voorts dient rekening te worden 
gehouden met het voorschrift van Richtlijn 
75/442/EEG, als gewijzigd, dat de lid¬staten 
een geïntegreerd en toereikend net van 
verwijderingsinrichtingen moeten opzetten, 
om de Gemeenschap als geheel 
zelfverzorgend op het gebied van 
afvalverwijdering te maken en de lidstaten in 
staat te stellen dit doel ook zelfstandig te 
bereiken, waarbij rekening wordt gehouden 
met geografische omstandigheden of met de 
behoefte aan speciale inrichtingen voor 
bepaalde soorten afval. De lidstaten moeten 

(19) In het geval van overbrenging van 
voor verwijdering bestemde afvalstoffen 
houden de lid¬staten rekening met de 
beginselen van nabijheid, prioriteit voor 
hergebruik, terugwinning en 
zelf¬voorziening op communautair en 
nationaal niveau overeenkomstig Richtlijn 
75/442/EEG van de Raad van 15 juli 1975 
inzake afvalstoffen, door conform het 
Verdrag maatregelen te treffen om de 
overbrenging geheel of gedeeltelijk te 
verbieden of er stelselmatig bezwaar tegen te 
maken. Voorts dient rekening te worden 
gehouden met het voorschrift van Richtlijn 
75/442/EEG, als gewijzigd, dat de lid¬staten 
een geïntegreerd en toereikend net van 
verwijderingsinrichtingen moeten opzetten, 
om de Gemeenschap als geheel 
zelfverzorgend op het gebied van 
afvalverwijdering te maken en de lidstaten in 
staat te stellen dit doel ook zelfstandig te 
bereiken, waarbij rekening wordt gehouden 
met geografische omstandigheden of met de 
behoefte aan speciale inrichtingen voor 
bepaalde soorten afval. De lidstaten moeten 
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er tevens voor kunnen zorgen dat de 
afvalbeheers¬installaties die onder Richtlijn 
96/61/EG van de Raad van 24 september 
1996 inzake geïntegreerde preventie en 
bestrijding van verontreiniging   vallen, de in 
die richtlijn gedefinieerde beste beschikbare 
technieken toepassen overeenkomstig de 
vergunning van de installatie en dat 
afvalstoffen in overeenstemming met de 
door de wetgeving van de Gemeenschap 
voor¬geschreven en juridisch verbindende 
milieubeschermingsnormen voor 
verwijderings¬handelingen worden 
behandeld.

er tevens voor kunnen zorgen dat de 
afvalbeheers¬installaties die onder Richtlijn 
96/61/EG van de Raad van 24 september 
1996 inzake geïntegreerde preventie en 
bestrijding van verontreiniging   vallen, de in 
die richtlijn gedefinieerde beste beschikbare 
technieken toepassen overeenkomstig de 
vergunning van de installatie en dat 
afvalstoffen in overeenstemming met de 
door de wetgeving van de Gemeenschap 
voor¬geschreven en juridisch verbindende 
milieubeschermingsnormen voor 
verwijderings¬handelingen worden 
behandeld..

Or. en

Motivering

In het document wordt hergebruik ten onrechte niet genoemd, terwijl het juist prioriteit moet 
krijgen, omdat het in de meeste gevallen de meest milieuvriendelijke manier van 
afvalbehandeling is.

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 55
Overweging 20

(20) In het geval van overbrenging van 
voor nuttige toepassing bestemde 
afvalstoffen, moeten de lidstaten ervoor 
kunnen zorgen dat de 
afvalbeheersinstallaties die onder Richtlijn 
96/61/EG vallen, de in die richtlijn 
gedefinieerde beste beschikbare technieken 
toepassen overeenkomstig de vergunning 
van de installatie. De lidstaten moeten er ook 
voor kunnen zorgen dat afvalstoffen worden 
behandeld conform de in de wetgeving van 
de Gemeenschap opgenomen juridisch 
bindende milieubeschermingsnormen voor 
handelingen die tot nuttige toepassing leiden 
en, gelet op artikel 7, lid 3 van Richtlijn 
75/442/EEG, in overeenstemming met de 
afvalbeheersplannen die zijn opgesteld 
overeenkomstig die richtlijn, teneinde de in 

(20) In het geval van overbrenging van 
voor nuttige toepassing bestemde 
afvalstoffen, houden de lidstaten rekening 
met de beginselen van zelfvoorziening, 
nabijheid en prioriteit voor hergebruik en 
moeten zij ervoor kunnen zorgen dat de 
afvalbeheersinstallaties die onder Richtlijn 
96/61/EG vallen, de in die richtlijn 
gedefinieerde beste beschikbare technieken 
toepassen overeenkomstig de vergunning 
van de installatie. De lidstaten moeten er ook 
voor kunnen zorgen dat afvalstoffen worden 
behandeld conform de in de wetgeving van 
de Gemeenschap opgenomen juridisch 
bindende milieubeschermingsnormen voor 
handelingen die tot nuttige toepassing leiden 
en, gelet op artikel 7, lid 3 van Richtlijn 
75/442/EEG, in overeenstemming met de 
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de wetgeving van de Gemeenschap 
opgenomen juridisch bindende 
verplichtingen inzake nuttige toepassing of 
hergebruik na te komen.

afvalbeheersplannen die zijn opgesteld 
overeenkomstig die richtlijn, teneinde de in 
de wetgeving van de Gemeenschap 
opgenomen juridisch bindende 
verplichtingen inzake nuttige toepassing of 
hergebruik na te komen.

Or. en

Motivering

Zelfde als voor amendement 2 op overweging 19

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 56
Overweging 32 bis (nieuw)

(32 bis) Het is noodzakelijk richtsnoeren op 
te stellen waarmee kan worden bepaald 
wanneer een schip of een voertuig moet 
worden beschouwd als afvalstof 
overeenkomstig artikel 1, onder a) van 
Richtlijn 75/442/EEG, om het omzeilen van 
de onderhavige verordening te voorkomen.

Or. en

Motivering

Heropneming van amendement 111 uit de eerste lezing van het EP; sluit aan bij amendement 
rapporteur op artikel 1, lid 5 bis (nieuw).

Schepen zijn in verband met de overbrenging van afvalstoffen een speciale categorie. Zij 
varen de gehele wereld over en kunnen daarom overal ter wereld als "afvalstof" worden 
bestempeld. Om behandelingskosten in verband met een in milieuhygiënisch opzicht 
verantwoorde verwijdering te ontlopen, kan de eigenaar het schip simpelweg zijn laatste reis 
laten maken naar een derde land met minder strenge behandelingsnormen, en het pas bij 
aankomst als afval aangeven. Zo kunnen schepen die aan de definitie van afvalstof voldoen de 
afvalwetgeving omzeilen, en aldus ook de bepalingen van de verordening overbrenging 
afvalstoffen. Er is behoefte aan richtsnoeren om deze maas in de afvalwetgeving te dichten, te 
meer daar er een groot aantal schepen is dat op de sloop ligt te wachten en waarvan de 
meeste aanzienlijke hoeveelheden gevaarlijke stoffen of materialen bevatten. Een soortgelijke 
situatie op veel kleinere schaal is er voor afgedankte voertuigen.
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Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Amendement 57
Artikel 1, lid 2, letter a)

a) tussen lidstaten, binnen de 
Gemeenschap of met doorvoer via derde 
landen;

a) tussen lidstaten met of zonder 
doorvoer via andere lidstaten of derde 
landen;

a bis) binnen lidstaten met doorvoer via 
andere lidstaten of derde landen;
a ter) uitsluitend binnen lidstaten, in welk 
geval zij alleen is onderworpen aan artikel 
32; 

Or. en

Motivering

Verduidelijking. Artikel 1, lid 2, letters b), c) en d) hebben betrekking op resp. de Titels IV, V 
en VI. Artikel 1, lid 2, letter a) moet worden vervangen door een meer specifieke tekst om te 
verduidelijken dat daaronder zowel Titel II als Titel III valt, en wat er precies onder valt. De 
nieuwe letters a) en a bis) hebben betrekking op Titel II; de nieuwe letter a ter) heeft 
betrekking op Titel III en dekt bovendien ook artikel 1, lid 5, dat kan worden geschrapt.  

Amendement ingediend door Eija-Riitta Korhola, María del Pilar Ayuso González, Avril 
Doyle

Amendement 58
Artikel 1, lid 3, letter d)

d) de overbrenging die valt onder de 
erkenningseisen van Verordening (EG) nr. 
1774/2002;

d) de overbrenging van dierlijke 
bijproducten die valt onder de eisen van 
Verordening (EG) nr. 1774/2002;

Or. en

Motivering

In Verordening 1774/2002/EG zijn duidelijke voorschriften vastgesteld voor het vervoer, de 
verwerking en de controle op de verschillende categorieën dierlijke bijproducten, met 
inbegrip van lekvrije recipiënten/voertuigen, strikte traceerbaarheid en documenten voor 
doorvoer binnen de EU en voor invoer uit derde landen en het bijhouden van gegevens. 
Dierlijke bijproducten maken deel uit van het ANIMO-systeem (in de toekomst TRACES), 
waarbij ook controle wordt uitgeoefend op het vervoer. Wanneer dierlijke bijproducten, 
waarvoor reeds strenge controles gelden, ook onder het toepassingsgebied van de wetgeving 
op het gebied van de overbrenging van afvalstoffen komen te vallen, zou dat een overlapping 
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betekenen en leiden tot een onnodige financiële belasting voor de bedrijfstak zonder enige 
toegevoegde waarde.

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Amendement 59
Artikel 1, lid 3, letter e)

e) de overbrenging van afvalstoffen als 
bedoeld in artikel 2, punt 1, onder b), van 
Richtlijn 75/442/EEG, indien deze 
overbrenging reeds onder andere wetgeving 
van de Gemeenschap met soortgelijke
voorschriften valt;

e) de overbrenging van afvalstoffen als 
bedoeld in artikel 2, punt 1, onder b) ii), iv) 
en v), van Richtlijn 75/442/EEG, indien deze 
overbrenging reeds onder andere wetgeving 
van de Gemeenschap met soortgelijke 
voorschriften valt;

Or. en

Motivering

Voorkomen van overlapping van bepalingen. Radioactieve afvalstoffen (vgl. art. 2, lid 1, 
onder b) i) van Richtlijn 75/442/EG) is op grond van artikel 1, lid 3, onder c) al uitgesloten 
van het toepassingsgebied, en dierlijke bijproducten (onder andere kadavers en faecaliën 
enz., vgl. art. 2, lid 1, onder b iii) van Richtlijn 75/442/EG) zijn op grond van artikel 1, lid 3, 
onder d) al uitgesloten.

Amendement ingediend door Eija-Riitta Korhola

Amendement 60
Artikel 1, lid 3, letter g bis) (nieuw)

 g bis) overbrenging van afvalstoffen 
uitsluitend binnen een lidstaat

Or. en

Motivering

De verordening betreffende de overbrenging van afvalstoffen zou alleen van toepassing 
moeten zijn op de overbrenging van afvalstoffen over de grenzen van de lidstaten en de EU. 
Voor de overbrenging van afvalstoffen uitsluitend binnen een lidstaat is andere 
afvalwetgeving van toepassing.
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Amendement ingediend door Eija-Riitta Korhola

Amendement 61
Artikel 1, lid 5

5. De overbrenging van afvalstoffen 
uitsluitend binnen een lidstaat valt onder 
artikel 32.

schrappen

Or. en

Motivering

Sluit aan bij het amendement op artikel 1, lid 3, letter g bis) (nieuw).

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Amendement 62
Artikel 1, lid 5

5. De overbrenging van afvalstoffen 
uitsluitend binnen een lidstaat valt onder 
artikel 32.

schrappen

Or. en

Motivering

Verduidelijking. Artikel 1, lid 2, letters b), c) en d) hebben betrekking op resp. de Titels IV, V 
en VI. Artikel 1, lid 2, letter a) moet worden vervangen door een meer specifieke tekst om te 
verduidelijken dat daaronder zowel Titel II als Titel III valt, en wat er precies onder valt. De 
nieuwe letters a) en a bis) hebben betrekking op Titel II; de nieuwe letter a ter) heeft 
betrekking op Titel III en dekt bovendien ook artikel 1, lid 5, dat kan worden geschrapt.

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Amendement 63
Artikel 2, punt 14)

14) "ontvanger": de persoon of 
onderneming onder de rechtsmacht van het 
land van bestemming naar wie of waarnaar 
de afvalstoffen voor nuttige toepassing of ver-
wijdering worden overgebracht;

14) "ontvanger": een van de hieronder 
vermelde personen of ondernemingen onder 
de rechtsmacht van het land van bestemming;
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a) naar wie of waarnaar de afvalstoffen 
worden overgebracht en die zorg draagt voor 
nuttige toepassing of verwijdering van die 
afvalstoffen (inrichting); of
b) een geregistreerde handelaar die door de 
inrichting schriftelijk gemachtigd werd
namens die inrichting als ontvanger op te 
treden; of

c) een geregistreerde makelaar die door de 
inrichting schriftelijk gemachtigd werd
namens die inrichting als ontvanger op te 
treden.
Indien een handelaar of makelaar als 
bedoeld in letter b) of c) in omstandigheden 
waarin sprake is van illegale overbrenging, 
optrad als ontvanger, wordt de inrichting die 
de betrokken handelaar of makelaar 
machtigde om namens die inrichting op te 
treden, voor de toepassing van deze 
verordening geacht de ontvanger te zijn;

Or. en

Motivering

Overeenkomstig het Verdrag van Basel (artikel 2, punten 16 en 19) en het OESO-besluit 
(bepalingen betreffende erkende handelaar), kunnen een handelaar of een makelaar als 
ontvanger optreden. Dit moet ook worden verduidelijkt in artikel 2, punt 14. De tekst van het 
amendement sluit aan bij de bewoordingen van de definitie van kennisgever in artikel 2, punt 
15.

Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Amendement 64
Artikel 2, punt 15)

15) "kennisgever": 15) "kennisgever":

a) in geval van overbrenging vanuit een 
lidstaat, de onder de rechtsmacht van die 
lidstaat vallende natuurlijke of rechtspersoon 
die voornemens is de afvalstoffen over te 
brengen of te laten overbrengen en gehouden 
is door de kennisgevingsplicht. De 
kennisgever is een van de hieronder genoemde 
personen of instanties in de aangegeven 

a) in geval van overbrenging vanuit een 
lidstaat, de onder de wetgeving van dat land
vallende natuurlijke of rechtspersoon die 
voornemens is de afvalstoffen over te brengen 
of te laten overbrengen en gehouden is door de 
kennisgevingsplicht, dat wil zeggen een van de 
hieronder genoemde personen of instanties in 
de aangegeven volgorde:
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volgorde:

i) de eerste producent; of a) de persoon door wiens werkzaamheden 
de afvalstoffen zijn ontstaan; of

ii) de vergunde nieuwe producent die 
handelingen verricht vóór de overbrenging; 
of

b) de persoon die met toestemming 
voorbehandelingen, vermengingen of 
andere bewerkingen verricht waardoor de 
aard of de samenstelling van de 
afvalstoffen voorafgaand aan de 
overbrenging is gewijzigd; of

iii) een vergunde inzamelaar die de 
overbrenging - dat zal aanvangen vanaf één 
locatie waarvan kennisgeving is gedaan - uit 
diverse kleine hoeveelheden van eenzelfde 
soort afvalstoffen uit verschillende bronnen 
heeft samengesteld; of

c) een vergunde inzamelaar die de 
overbrenging uit diverse kleine hoeveelheden 
van eenzelfde soort afvalstoffen uit 
verschillende bronnen heeft samengesteld; 

iv) een geregistreerde handelaar die 
door de eerste producent, de nieuwe 
producent of de bevoegde inzamelaar, zoals 
bedoeld onder i), ii) en iii), schriftelijk 
gemachtigd werd om namens hen als 
kennisgever op te treden; 

d) als de onder a), b) en c) bedoelde 
personen onbekend, insolvabel of 
anderszins niet beschikbaar zijn, een 
vergunde inzamelaar of een geregistreerde 
handelaar of makelaar;

v) een geregistreerde makelaar die 
door de eerste producent, de nieuwe 
producent of de bevoegde inzamelaar, zoals 
bedoeld onder i), ii) en iii), schriftelijk 
gemachtigd werd om namens hen als 
kennisgever op te treden;

e) als de onder d) bedoelde persoon 
onbekend, insolvabel of anderszins niet 
beschikbaar is, de houder;

vi) wanneer alle onder i), ii), iii), iv), en 
eventueel v), bedoelde personen onbekend 
of insolvabel zijn, de houder.
Indien een kennisgever als bedoeld onder 
iv) of v) niet voldoet aan de bepalingen 
inzake de terugnameplicht van de artikelen 
21 tot en met 24, wordt voor de toepassing 
van die bepalingen als kennisgever 
beschouwd, de eerste producent, de nieuwe 
producent of de bevoegde inzamelaar als 
omschreven onder i), ii), of iii), die deze 
handelaar of makelaar gemachtigd heeft 
namens hem te handelen. In geval een 
gemachtigde handelaar of makelaar als 
omschreven onder iv) of v) kennisgeving 
doet van een illegale overbrenging, wordt 
voor de toepassing van deze verordening als 
kennisgever beschouwd, de persoon als 
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omschreven onder i), ii), of iii), die deze 
handelaar of makelaar gemachtigd heeft.
b) in geval van invoer in of doorvoer 
via de Gemeenschap van afvalstoffen die 
niet uit een lidstaat afkomstig zijn, de onder 
de rechtsmacht van het land van herkomst 
vallende natuurlijke of rechtspersoon die 
voornemens is afvalstoffen over te brengen 
of te laten overbrengen, of die deze heeft 
laten overbrengen, te weten:

b) in geval van invoer in de 
Gemeenschap of doorvoer via de 
Gemeenschap van afvalstoffen die niet uit 
een lidstaat afkomstig zijn, de onder de 
rechtsmacht van het land van herkomst 
vallende natuurlijke of rechtspersoon die 
voornemens is afvalstoffen over te brengen 
of te laten overbrengen, of die deze heeft 
laten overbrengen, dat wil zeggen:

i) de door de wetgeving van het land 
van uitvoer aangewezen persoon of, bij 
gebrek van een aanwijzing,

i) de door de wetgeving van het land 
van uitvoer aangewezen persoon of, bij 
gebrek van een aanwijzing,

ii) de houder op het moment van de 
uitvoer.

ii) de persoon in wiens bezit of onder 
wiens wettig gezag de afvalstoffen zich 
bevinden dan wel zich op het moment van 
de uitvoer bevonden (de houder).

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt de definitie van kennisgever uit het oorspronkelijke voorstel van 
de Commissie hersteld. De tekst van de Raad zou tot gevolg hebben dat ook handelaren en 
makelaars als kennisgevers kunnen worden beschouwd. Daardoor zou de 
verantwoordelijkheid kunnen vervagen, en zou er een papierwinkel ontstaan waaruit men 
nauwelijks nog wijs zou worden. Om redenen van duidelijkheid en aansprakelijkheid moet de 
voorkeur worden gegeven aan de tekst van de Commissie. Amendementen 15 en 22 uit de 
eerste lezing van het EP.

Amendement ingediend door Avril Doyle, María del Pilar Ayuso González

Amendement 65
Artikel 2, punt 15), letter (a), punt (iii)

iii) een vergunde inzamelaar die de 
overbrenging - dat zal aanvangen vanaf één 
locatie waarvan kennisgeving is gedaan - uit 
diverse kleine hoeveelheden van eenzelfde 
soort afvalstoffen uit verschillende bronnen 
heeft samengesteld; of

iii) een vergunde inzamelaar die de 
overbrenging - dat zal aanvangen vanaf één 
locatie waarvan kennisgeving is gedaan - uit 
diverse kleine hoeveelheden van eenzelfde 
soort afvalstoffen uit verschillende bronnen 
heeft samengesteld, of voor afvalstoffen die 
vallen onder de communautaire wetgeving 
inzake producentenaansprakelijkheid, zoals 
Richtlijn 2002/96/EG:
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(A) een vergunde inzamelaar die de 
overbrenging uit diverse kleine hoeveelheden 
van eenzelfde soort afvalstoffen uit 
verschillende bronnen heeft samengesteld, of
(B) de producent van het product, of
(C) de persoon die is aangetrokken om zorg 
te dragen voor de inzameling en/of 
behandeling van afvalstoffen namens de 
producent van het product; of

Or. en

Motivering

De inhoudelijke verplichtingen met betrekking tot de voorgestelde verordening rusten op de 
"kennisgever". De definitie zou het mogelijk maken dat de producent van producten die vallen 
onder de communautaire wetgeving betreffende producentenaansprakelijkheid voor 
afvalstoffen, zoals Richtlijn 2002/96/EG betreffende AEEA, of een derde die optreedt in zijn 
naam, dergelijke afvalstoffen overbrengt overeenkomstig de desbetreffende communautaire 
wetgeving op het gebied van producentenaansprakelijkheid.

Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Amendement 66
Artikel 2, punt 22)

22) "land van verzending": het land 
waarin de overbrenging van afvalstoffen 
aanvangt of gepland is aan te vangen;

22) "land van verzending": het land 
waarin de overbrenging van afvalstoffen 
aanvangt of gepland is aan te vangen; in het 
geval van afgedankte schepen of 
vaartuigen kunnen tot "land van 
verzending" ook havenstaten, vlaggestaten 
en/of staten met jurisdictie over de eigenaar 
of houder worden gerekend;

Or. en

Motivering

Er moet klaarheid komen in gevallen waarin schepen worden afgedankt om te voorkomen dat 
zij eenvoudigweg naar een andere haven worden gevaren om de regelgeving betreffende 
overbrenging te omzeilen. Amendement 92 uit de eerste lezing van het EP.
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Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Amendement 67
Artikel 2, punt 24)

24) "land van doorvoer": het land waar 
een overbrenging van afvalstoffen doorheen 
gaat of gepland is doorheen te gaan, 
uitgezonderd het land van verzending of het 
land van bestemming;

24) "land van doorvoer": het land waar 
een overbrenging van afvalstoffen doorheen 
gaat of gepland is doorheen te gaan, 
uitgezonderd het land van verzending of het 
land van bestemming; in het geval van 
overbrenging van afvalstoffen, wordt onder 
land van doorvoer elk land verstaan, 
anders dan het land van verzending of 
bestemming, in de havens waarvan een 
vaartuig met afvalstoffen aanmeert of van 
plan is aan te meren;

Or. en

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Amendement 68
Titel II, kopje

OVERBRENGINGEN TUSSEN 
LIDSTATEN, MET OF ZONDER 
DOORVOER VIA DERDE LANDEN

OVERBRENGINGEN BINNEN DE 
GEMEENSCHAP, MET OF ZONDER 
DOORVOER VIA DERDE LANDEN

Or. en

Motivering

Wijziging die voortvloeit uit het amendement op artikel 1, lid 2, letter a). Ter verduidelijking 
van het toepassingsgebied van Titel II (het betreft ook overbrengingen binnen lidstaten met 
doorvoer via andere lidstaten of derde landen.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 69
Artikel 3, lid 1, letter b), punt (i)

i) de afvalstoffen van bijlage IV; i) de afvalstoffen van bijlage IV, 
inclusief de afvalstoffen die worden 
genoemd in de Bijlagen II en VIII bij het 
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Verdrag van Basel;

Or. en

Motivering

Om te verduidelijken dat de kennisgevingsprocedure van toepassing is op alle gevaarlijke 
afvalstoffen wordt in dit artikel een verwijzing toegevoegd naar de lijsten van gevaarlijke 
afvalstoffen in het Verdrag van Basel. Deze verwijzing is al opgenomen in Bijlage IV, Deel I, 
waarin naar deze twee lijsten in het Verdrag van Basel wordt verwezen.

Amendement ingediend door Avril Doyle, María del Pilar Ayuso González

Amendement 70
Artikel 3, lid 2, inleidende formule

2. Overbrengingen van de volgende 
voor nuttige toepassing bestemde 
afvalstoffen vallen onder de algemene 
verplichting dat zij vergezeld moeten gaan 
van bepaalde informatie, als vastgesteld in 
artikel 18:

2. Overbrengingen van de volgende 
voor nuttige toepassing bestemde 
afvalstoffen vallen onder de algemene 
verplichtingen als vastgesteld in artikel 18, 
wanneer het bij de overbrenging van 
afvalstoffen gaat om een hoeveelheid die 
groter is dan 20 kilogram:

Or. en

Motivering

Het is buitenproportioneel te verlangen dat een contract wordt gesloten en dat de in artikel 3, 
lid 2 bedoelde afvalstoffen vergezeld gaan van het in Bijlage VII vervatte document, wanneer 
het bij de overbrenging van afvalstoffen gaat om kleine hoeveelheden. Dergelijke kleine 
hoeveelheden kunnen per post worden verzonden, bijvoorbeeld in gevallen van 
retoursystemen, of kunnen worden meegenomen door personen die de grens overschrijden 
(bijvoorbeeld afvalverpakking of een oude krant). Willen de thans bestaande door de 
producenten van producten ingestelde vrijwillige retoursystemen blijven voortbestaan, dan is 
het niet praktisch om deze verplichtingen opleggen aan consumenten die afvalproducten mee 
terugnemen voor een nuttige toepassing.

Amendement ingediend door Karl-Heinz Florenz

Amendement 71
Artikel 3, lid 4

4. Overbrengingen van afvalstoffen die 
uitdrukkelijk bestemd zijn voor 

4. Overbrengingen van afvalstoffen die 
uitdrukkelijk bestemd zijn voor 
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laboratoriumanalyse ter bepaling van hun 
fysische of chemische eigenschappen of van 
hun geschiktheid voor nuttige toe–passing of 
verwijdering, vallen niet onder de procedure 
van voorafgaande schriftelijke kennisgeving 
en toestemming van lid 1. In plaats daarvan 
gelden de procedurele voorschriften van 
artikel 18. De hoeveelheid uitdrukkelijk voor 
laboratoriumanalyse bestemde afvalstoffen 
waarvoor deze uit–zondering geldt, is de 
kleinste hoeveelheid die redelijkerwijs nodig 
is om de analyse in elk specifiek geval naar 
behoren uit te voeren, en bedraagt ten 
hoogste 25 kg.

laboratoriumanalyse of experimentele 
doeleinden ter bepaling van hun fysische of 
chemische eigenschappen of van hun 
geschiktheid voor nuttige toe–passing of 
verwijdering, vallen niet onder de procedure 
van voorafgaande schriftelijke kennisgeving 
en toestemming van lid 1. In plaats daarvan 
gelden de procedurele voorschriften van 
artikel 18. De hoeveelheid uitdrukkelijk voor 
laboratoriumanalyse bestemde afvalstoffen 
waarvoor deze uit–zondering geldt, is de 
kleinste hoeveelheid die redelijkerwijs nodig 
is om de analyse in elk specifiek geval naar 
behoren uit te voeren, en bedraagt ten 
hoogste 25 kg.

Or. de

Motivering

De vrijstelling van de kennisgevingsplicht zou ook moeten gelden voor maatregelen met 
betrekking tot nuttige toepassing en verwijdering in het kader van onderzoek en ontwikkeling, 
en derhalve ook voor de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen voor technische 
experimenten.

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González

Amendement 72
Artikel 3, lid 4

4. Overbrengingen van afvalstoffen die 
uitdrukkelijk bestemd zijn voor 
laboratoriumanalyse ter bepaling van hun 
fysische of chemische eigenschappen of van 
hun geschiktheid voor nuttige toe–passing of 
verwijdering, vallen niet onder de procedure 
van voorafgaande schriftelijke kennisgeving 
en toestemming van lid 1. In plaats daarvan 
gelden de procedurele voorschriften van 
artikel 18. De hoeveelheid uitdrukkelijk voor 
laboratoriumanalyse bestemde afvalstoffen 
waarvoor deze uit–zondering geldt, is de 
kleinste hoeveelheid die redelijkerwijs nodig 
is om de analyse in elk specifiek geval naar 
behoren uit te voeren, en bedraagt ten 
hoogste 25 kg.

4. Overbrengingen van afvalstoffen die 
uitdrukkelijk bestemd zijn voor 
laboratoriumanalyse ter bepaling van hun 
fysische of chemische eigenschappen of van 
hun geschiktheid voor nuttige toe–passing of 
verwijdering, vallen niet onder de procedure
van voorafgaande schriftelijke kennisgeving 
en toestemming van lid 1. In plaats daarvan 
gelden de procedurele voorschriften van 
artikel 18. De hoeveelheid uitdrukkelijk voor 
laboratoriumanalyse bestemde afvalstoffen 
waarvoor deze uit–zondering geldt, is de 
kleinste hoeveelheid die redelijkerwijs nodig 
is om de analyse in elk specifiek geval naar 
behoren uit te voeren, en bedraagt ten 
hoogste 25 kg. Voor experimentele 
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doeleinden in inrichtingen voor nuttige 
toepassing of verwijdering mag de 
overgebrachte hoeveelheid het 
dertigvoudige bedragen.

Or. en

Motivering

De vrijstelling van de kennisgevingsplicht dient ook maatregelen inzake nuttige toepassing en 
verwijdering in het kader van onderzoek en ontwikkeling en bijgevolg de 
grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen voor technische proeven te omvatten. 
Daarbij moet echter de kwantitatieve drempel worden verhoogd, aangezien voor technische 
proeven een hoeveelheid van enkele honderden kilo's afvalstoffen noodzakelijk kan zijn.

Amendement ingediend door Karl-Heinz Florenz

Amendement 73
Artikel 3, lid 5

5. Overbrengingen van gemengd 
stedelijk afval (codenummer 20 03 01) 
ingezameld van particuliere huishoudens, 
ook indien die inzameling dergelijk afval 
van andere producenten omvat, naar 
inrichtingen voor nuttige toepassing of 
verwijdering vallen volgens deze 
verordening onder dezelfde bepalingen als 
overbrengingen van voor verwijdering 
bestemd afval.

schrappen

Or. de

Motivering

Voor een speciale regeling voor gemengd stedelijk afval zijn geen zakelijke gronden. 
Gemengd stedelijk afval valt in beginsel ook onder de in artikel 12 vastgestelde gronden voor 
het maken van bezwaar. Deze bezwaargronden garanderen een toereikend 
beschermingsniveau.

Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Amendement 74
Artikel 3, lid 5 bis (nieuw)
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5 bis. Voor overbrengingen van 
afvalstoffen die chemische stoffen van de 
bijlagen A, B en C van het Verdrag van 
Stockholm van 22 mei 2001 inzake 
persistente organische verontreinigende 
stoffen (POP’s), bevatten, daarmee 
verontreinigd zijn of daaruit bestaan, en 
waarvoor derhalve de bepalingen van 
artikel 6, lid 1 van dat Verdrag gelden -
waaronder een verbod op 
verwijderingsmaatregelen die kunnen 
leiden tot nuttige toepassing, recycling, 
terugwinning, onmiddellijk hergebruik of 
alternatieve toepassingen van persistente 
organische verontreinigende stoffen -
gelden dezelfde bepalingen als voor 
overbrengingen van voor verwijdering 
bestemde afvalstoffen.

Or. en

Motivering

Persistente organische verontreinigende stoffen (POP’s) moeten worden beheerd 
overeenkomstig het VN-Verdrag van Stockholm, op grond waarvan de nuttige toepassing van 
POP's is verboden. De door de EU aangenomen verordening betreffende POP's bevat een 
aantal dubbelzinnigheden met betrekking tot het verbod op de nuttige toepassing/recycling 
van afvalstoffen die POP's bevatten. De Raad heeft de ter verduidelijking dienende 
verwijzingen naar POP's geschrapt. Door middel van dit amendement wordt de tekst van de 
Commissie betreffende POP's weer opgenomen.

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 75
Artikel 3, lid 5 bis (nieuw)

5 bis. Voor overbrengingen van 
afvalstoffen die chemische stoffen van de 
bijlagen A, B en C van het Verdrag van 
Stockholm van 22 mei 2001 inzake 
persistente organische verontreinigende 
stoffen (POP’s), bevatten, daarmee 
verontreinigd zijn of daaruit bestaan, 
gelden dezelfde bepalingen als voor 
overbrengingen van voor verwijdering 
bestemde afvalstoffen.
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Or. en

Motivering

Herstelt de verwijzing in het oorspronkelijke voorstel van Commissie naar het Verdrag van 
Stockholm betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (POP's), op grond 
waarvan het uitdrukkelijk illegaal is om toe te staan dat dergelijke afvalstoffen worden 
gebruikt voor nuttige toepassing, recycling, terugwinning of onmiddellijk hergebruik. Deze 
tekst is nodig omdat anders de EG-verordening betreffende POP's verkeerd kan worden 
geïnterpreteerd.

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González

Amendement 76
Artikel 4, lid 2 bis (nieuw)

De overbrenging mag van start gaan nadat 
de kennisgever:
a) schriftelijke toestemming van de 
bevoegde autoriteit van verzending heeft 
gekregen. In geval van afvalstoffen voor 
nuttige toepassing krachtens artikel 3, lid 1, 
letter b) mag na het verstrijken van de in 
artikel 9, lid 1 bedoelde termijn van 30 
dagen worden uitgegaan van de 
stilzwijgende toestemming van de bevoegde 
autoriteit van verzending;
b) schriftelijke toestemming van de 
bevoegde autoriteit van bestemming heeft 
gekregen. In geval van afvalstoffen voor 
nuttige toepassing krachtens artikel 3, lid 1, 
letter b) mag na het verstrijken van de in 
artikel 9, lid 1, tweede alinea, bedoelde 
termijn van 30 dagen worden uitgegaan 
van de stilzwijgende toestemming van de 
bevoegde autoriteit van bestemming; en
c) schriftelijke toestemming van de 
bevoegde autoriteit van doorvoer heeft 
gekregen of, na het verstrijken van de in 
artikel 9, lid 1, tweede alinea,bedoelde 
termijn van 30 dagen voor de bevoegde 
autoriteit van doorvoer, er vanuit mag gaan 
dat stilzwijgende toestemming is verleend.
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Or. en

Motivering

Het wegvallen van de "stilzwijgende toestemming" bij de overbrenging van afvalstoffen voor 
nuttige toepassing is in strijd met de doelstelling van een eenvoudiger regeling. Door dit 
instrument wordt de procedure in de huidige praktijk aanzienlijk vergemakkelijkt.
(Amendement 95 uit eerste lezing)

Amendement ingediend door Avril Doyle, María del Pilar Ayuso González

Amendement 77
Artikel 5, lid 1 bis (nieuw)

 1 bis. In het geval van vrijwillige 
retoursystemen die door een producent van 
een product zijn ingesteld voor het 
retourneren en de nuttige toepassing van 
zijn producten wanneer die door 
eindgebruikers zijn afgedankt, kan het bij 
het in lid 1 bedoelde contract gaan om een
contract tussen de producent van het 
product, of diens gemachtigde contractant,
en de ontvanger, en de verplichtingen
krachtens artikel 6 (Waarborgsom) kunnen 
door de producent van het product of zijn 
gemachtigde contractant worden vervuld.

Or. en

Motivering

Dit amendement is gericht op de instandhouding van vrijwillige initiatieven voor inzameling 
en recycling die door producenten van producten zijn ingesteld om te voorkomen dat afval op 
stortplaatsen terechtkomt. Om te bereiken dat dergelijke vrijwillige programma's ten uitvoer 
worden gelegd, moet duidelijk zijn dat de verplichting die op de kennisgever van de 
overbrenging rust met betrekking tot de borgsom en de sluiting van een contract met de 
ontvanger, in deze gevallen ook kan worden vervuld door de producent van het product.

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Amendement 78
Artikel 5, lid 3, letter (c)

c) van de ontvanger of de inrichting om c) van de inrichting om in 



AM\579991NL.doc 19/69 PE 362.657v01-00

NL

in overeenstemming met artikel 16, onder e), 
een verklaring te verstrekken waarin staat 
dat de afvalstoffen nuttig werden toegepast 
of verwijderd conform de kennisgeving, de 
daarin vermelde voorwaarden en de 
voorschriften van deze verordening.

overeenstemming met artikel 16, onder e), 
een verklaring te verstrekken waarin staat 
dat de afvalstoffen nuttig werden toegepast 
of verwijderd conform de kennisgeving, de 
daarin vermelde voorwaarden en de 
voorschriften van deze verordening.

Or. en

Motivering

Wijziging om te zorgen voor interne consistentie. Krachtens artikel 6, lid 9 van het Verdrag 
van Basel en het OESO-Besluit moet uitsluitend de inrichting (en niet de ontvanger) de 
ontvangst van het afval bevestigen en in een later stadium verklaren dat de nuttige toepassing 
of de verwijdering zijn voltooid. Met name het vervoersdocument van bijlage IB (Box 17 en 
18), alsmede de artikelen 15, letters c) en e) vormen hiervan de weerspiegeling.

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Amendement 79
Artikel 5, lid 4

4. Indien de overbrenging bestemd is 
voor voorlopige nuttige toepassing of 
verwijdering voorziet het contract in de 
volgende aanvullende verplichtingen van de 
ontvanger of de ontvangende inrichting:

4. Indien de overbrenging bestemd is 
voor voorlopige nuttige toepassing of 
verwijdering voorziet het contract in de 
volgende aanvullende verplichtingen van de 
ontvanger of de ontvangende inrichting:

a) het voorleggen, overeenkomstig 
artikel 15, onder d), en in voorkomend geval 
15, onder e), van de verklaringen van nuttige 
toepassing of verwijdering conform de 
bijbehorende kennisgeving, de daarin 
opgenomen voorwaarden en de 
voorschriften van deze verordening; en

a) het voorleggen, overeenkomstig 
artikel 15, onder d), en in voorkomend geval 
15, onder e), door de ontvangende 
inrichting van de verklaringen van nuttige 
toepassing of verwijdering conform de 
bijbehorende kennisgeving, de daarin 
opgenomen voorwaarden en de 
voorschriften van deze verordening; en

b) indien van toepassing, het 
voorleggen van een kennisgeving aan de 
eerste bevoegde autoriteit van verzending, 
overeenkomstig artikel 15, onder f), ii).

b) indien van toepassing, het 
voorleggen door de ontvanger van een 
kennisgeving aan de eerste bevoegde auto-
riteit van verzending, overeenkomstig artikel 
15, onder f), ii).

Or. een
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Motivering

Wijziging om te zorgen voor interne consistentie. (Zie motivering bij artikel 5, lid 3, letter c))

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Amendement 80
Artikel 6, lid 5, alinea 2

De borgsom of gelijkwaardige verzekering 
wordt vrijgegeven zodra de kennisgever 
heeft aangetoond dat de afvalstoffen op 
hun bestemming zijn aangekomen en de 
nuttige toepassing of verwijdering ervan op 
milieuhygiënisch verantwoorde wijze heeft 
plaatsgevonden. Als bewijs hiervan geldt de 
verklaring als bedoeld in artikel 16, onder e), 
of, in voorkomend geval, artikel 15, onder 
e), voor voorlopige handelingen tot nuttige 
toepassing of verwijdering.

De borgsom of gelijkwaardige verzekering 
wordt vrijgegeven zodra de betrokken 
bevoegde autoriteit de verklaring heeft 
ontvangen als bedoeld in artikel 16, onder 
e), of, in voorkomend geval, artikel 15, 
onder e), voor voorlopige handelingen tot 
nuttige toepassing of verwijdering.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig de artikelen 15 en 16 moet de inrichting (en niet de kennisgever) verklaren 
dat de nuttige toepassing of de verwijdering is voltooid, en zendt deze het vervoersdocument 
met deze verklaring naar de kennisgever en de betrokken bevoegde autoriteiten. 
Overeenkomstig de artikelen 21, lid 8, 23, lid 6, 34, lid 3, letter f), punt i) en 37, lid 3, letter f), 
punt i), leidt de afgifte van deze verklaring tot het vrijgeven van de borgsom. Ter verzekering 
van de interne consistentie dient dit derhalve ook in artikel 6, leden 5, 6 en 8, het geval te zijn.

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Amendement 81
Artikel 6, lid 6

6. Indien een overbrenging bestemd is 
voor voorlopige nuttige toepassing of 
verwijdering en er in het land van 
bestemming aansluitend een verdere nuttige 
toepassing of verwijdering plaatsvindt, kan, 
in afwijking van lid 5, de borgsom of de 
gelijkwaardige verzekering worden 
vrijgegeven zodra de afvalstoffen de 

6. Indien een overbrenging bestemd is 
voor voorlopige nuttige toepassing of 
verwijdering en er in het land van 
bestemming aansluitend een verdere nuttige 
toepassing of verwijdering plaatsvindt, kan, 
in afwijking van lid 5, de borgsom of de 
gelijkwaardige verzekering worden 
vrijgegeven zodra de afvalstoffen de 
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voorlopige inrichting verlaten en de 
kennisgever heeft aangetoond dat de 
voorlopige handeling is voltooid. Als bewijs 
hiervan geldt de in artikel 15, onder d), 
bedoelde verklaring. In dit geval wordt een 
aansluitende overbrenging naar een 
inrichting voor nuttige toepassing of 
verwijdering gedekt door een nieuwe 
borgsom of gelijkwaardige verzekering, 
tenzij de bevoegde autoriteit van 
bestemming deze borgsom of deze 
gelijkwaardige verzekering niet nodig acht. 
In dat geval is de bevoegde autoriteit van 
bestemming verantwoordelijk voor de 
verplichtingen die voortvloeien uit een 
illegale overbrenging of voor de terugname 
indien de overbrenging of de handeling tot 
verdere nuttige toepassing of verwijdering 
niet kan worden voltooid zoals gepland.

voorlopige inrichting verlaten en de 
betrokken bevoegde autoriteit de in 
artikel 15, onder d), bedoelde verklaring
heeft ontvangen. In dit geval wordt een 
aansluitende overbrenging naar een 
inrichting voor nuttige toepassing of 
verwijdering gedekt door een nieuwe 
borgsom of gelijkwaardige verzekering, 
tenzij de bevoegde autoriteit van 
bestemming deze borgsom of deze 
gelijkwaardige verzekering niet nodig acht. 
In dat geval is de bevoegde autoriteit van 
bestemming verantwoordelijk voor de 
verplichtingen die voortvloeien uit een 
illegale overbrenging of voor de terugname 
indien de overbrenging of de handeling tot 
verdere nuttige toepassing of verwijdering 
niet kan worden voltooid zoals gepland.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig de artikelen 15 en 16 moet de inrichting (en niet de kennisgever) verklaren 
dat de nuttige toepassing of de verwijdering is voltooid, en zendt deze het vervoersdocument 
met deze verklaring naar de kennisgever en de betrokken bevoegde autoriteiten. 
Overeenkomstig de artikelen 21, lid 8, 23, lid 6, 34, lid 3, letter f), punt i) en 37, lid 3, letter f), 
punt i), leidt de afgifte van deze verklaring tot het vrijgeven van de borgsom. Ter verzekering 
van de interne consistentie dient dit derhalve ook in artikel 6, leden 5, 6 en 8, het geval te zijn.

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Amendement 82
Artikel 6, lid 8, alinea 2

De borgsom(men) of gelijkwaardige 
verzekering(en) worden vrijgegeven zodra 
de kennisgever heeft aangetoond dat de 
desbetreffende afvalstoffen op hun 
bestemming zijn aangekomen en de nuttige 
toepassing of verwijdering ervan op 
milieuhygiënisch verantwoorde wijze heeft 
plaats–gevonden. Mutatis mutandis zijn lid 
5, tweede alinea, tweede zin, en lid 6, van 
toepassing.

De borgsom(men) of gelijkwaardige 
verzekering(en) worden vrijgegeven zodra 
de betrokken bevoegde autoriteit voor de 
desbetreffende afvalstoffen de verklaring 
heeft ontvangen als bedoeld in artikel 16, 
onder e), of, in voorkomend geval, 
artikel 15, onder e), voor voorlopige 
handelingen tot nuttige toepassing of 
verwijdering. Mutatis mutandis is lid 6 van 
toepassing.
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Or. en

Motivering

Overeenkomstig de artikelen 15 en 16 moet de inrichting (en niet de kennisgever) verklaren 
dat de nuttige toepassing of de verwijdering is voltooid, en zendt deze het vervoersdocument 
met deze verklaring naar de kennisgever en de betrokken bevoegde autoriteiten. 
Overeenkomstig de artikelen 21, lid 8, 23, lid 6, 34, lid 3, letter f), punt i) en 37, lid 3, letter f), 
punt i), leidt de afgifte van deze verklaring tot het vrijgeven van de borgsom. Ter verzekering 
van de interne consistentie dient dit derhalve ook in artikel 6, leden 5, 6 en 8, het geval te zijn.

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González

Amendement 83
Artikel 9, lid 1, alinea 2

Indien de bevoegde autoriteit van doorvoer
binnen de bedoelde termijn van dertig dagen 
geen bezwaar heeft gemaakt, mag zij worden 
geacht stilzwijgende toestemming te hebben 
verleend.

Indien de betrokken bevoegde autoriteit 
binnen de bedoelde termijn van dertig dagen 
geen bezwaar heeft gemaakt, mag zij worden 
geacht stilzwijgende toestemming te hebben 
verleend.

Or. en

Motivering

Het wegvallen van de "stilzwijgende toestemming" bij de overbrenging van afvalstoffen voor 
nuttige toepassing is in strijd met de doelstelling van een eenvoudiger regeling. Door dit 
instrument wordt de procedure in de huidige praktijk aanzienlijk vergemakkelijkt.

Amendement ingediend door Avril Doyle, María del Pilar Ayuso González

Amendement 84
Artikel 9, lid 1, alinea 2 bis (nieuw)

Voor afvalstoffen die voor nuttige 
toepassing (met inbegrip van hergebruik) 
worden overgebracht en die vallen onder 
het toepassingsgebied van de 
communautaire wetgeving op het gebied 
van producentenaansprakelijkheid 
(bijvoorbeeld onder Richtlijn 2002/96/EG 
betreffende afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur) mogen alle 
betrokken bevoegde autoriteiten worden 
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geacht stilzwijgende toestemming te hebben 
verleend, indien zij niet binnen de 
genoemde termijn van 30 dagen bezwaar 
hebben gemaakt tegen de overbrenging (of 
in het geval van een algemene 
kennisgeving overbrengingen) waarvan 
kennis is gegeven.

Or. en

Motivering

In OESO-besluit C(2001)107 def. wordt uitdrukkelijk gesteld dat het mogelijk is om 
stilzwijgende toestemming te verlenen voor overbrenging van voor nuttige toepassing bestemd 
afval. Naar verwachting zullen in verband met de toepassing van Richtlijn 2002/96/EG 
betreffende AEEA grote hoeveelheden AEEA worden ingezameld met het oog op nuttige 
toepassing (met inbegrip van hergebruik van afgedankte apparaten en onderdelen). In de 
Richtlijn wordt ervan uitgegaan dat AEEA tussen lidstaten worden vervoerd om te worden 
afgeleverd bij inrichtingen voor behandeling en recycling.

Indien vooraf uitdrukkelijk schriftelijke toestemming moet worden verleend en gezien het 
verwachte grote aantal kennisgevingen, is het uiterst onwaarschijnlijk dat de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten de middelen en derhalve de mogelijkheden hebben om binnen de 
aangegeven termijn van 30 dagen te reageren. Dit zal leiden tot vertragingen en grote 
voorraden afgedankte apparaten.

Amendement ingediend door Karl-Heinz Florenz

Amendement 85
Artikel 9, lid 1, alinea 2 bis (nieuw)

Indien de betrokken bevoegde autoriteit 
binnen de bedoelde termijn van dertig 
dagen geen bezwaar heeft gemaakt tegen 
een overbrenging van afvalstoffen 
overeenkomstig artikel 3, lid 1, letter b), 
punt i), die vallen onder Bijlage IV, Deel II, 
mag zij worden geacht stilzwijgende toe-
stemming te hebben verleend.

Or. de

Motivering

Het wegvallen van de "stilzwijgende toestemming" bij de overbrenging van afvalstoffen voor 
nuttige toepassing is in strijd met de doelstelling van een eenvoudiger regeling. Door dit 
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instrument wordt de procedure in de huidige praktijk aanzienlijk vergemakkelijkt. Het gaat 
hierbij om afvalstoffen van de tot dusverre geldende "gele afvalstoffenlijst" (Bijlage III van 
Verordening (EEG) nr. 259/93).

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Amendement 86
Artikel 9, lid 7

7. De nuttige toepassing of 
verwijdering van afvalstoffen in verband 
met een geplande overbrenging wordt 
binnen één kalenderjaar na ontvangst van de 
afvalstoffen door de ontvanger voltooid, 
tenzij de betrokken bevoegde autoriteiten 
een kortere termijn hebben aangegeven.

7. De nuttige toepassing of 
verwijdering van afvalstoffen in verband 
met een geplande overbrenging wordt 
binnen één kalenderjaar na ontvangst van de 
afvalstoffen door de inrichting voltooid, 
tenzij de betrokken bevoegde autoriteiten 
een kortere termijn hebben aangegeven.

Or. en

Motivering

Wijziging om te zorgen voor interne consistentie. (Zie motivering bij artikel 5, lid 3, letter c))

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 87
Artikel 9, lid 9 bis (nieuw)

(9 bis) De ontvanger wordt door de 
bevoegde autoriteit van verzending 
overeenkomstig artikel 7, lid 2, in kennis 
gesteld van de doorzending van de 
kennisgeving, ontvangt overeenkomstig 
artikel 8, lid 2, van de bevoegde autoriteit 
van bestemming een afschrift van de 
ontvangstbevestiging, en ontvangt 
overeenkomstig artikel 9, lid 2, een 
afschrift van het besluit van de bevoegde 
autoriteiten.

Or. de

Motivering

De ontvanger van de afvalstoffen moet, zoals ook in het kader van de thans geldende 
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verordening betreffende overbrenging is bepaald, beslist worden geïnformeerd over het 
verloop van de kennisgevingsprocedure, omdat hij al een contract met de kennisgever heeft 
gesloten over de behandeling van de afvalstoffen enter sprake zou kunnen zijn van belangrijke 
wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de overbrenging van de afvalstoffen, zoals 
bijvoorbeeld stilvallen van de inrichting, overbelasting van de capaciteit.

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Amendement 88
Artikel 10, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. De autoriteiten van verzending en 
bestemming kunnen de ontvanger van de 
afvalstoffen verplichten regelmatig 
gedetailleerd verslag uit te brengen over de 
verwerking ervan.
In dit verslag moeten voor elke 
afzonderlijke verwerkingsmethode alle 
binnenkomende en uitgaande afvalstoffen 
worden vermeld, zodat de autoriteiten te 
allen tijde kunnen nagaan of de 
afvaloverbrengingen in overeenstemming 
met de kennisgevingen plaatsvinden.

Or. en

Motivering

Het doel is informatieverschaffing verplicht te stellen, om de bevoegde autoriteiten in staat te 
stellen de afvalstromen en de verwerkingswijzen effectief te controleren aan de hand van de 
verstrekte vergunningen.(Amendement 33 uit eerste lezing EP)

Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Amendement 89
Artikel 11, lid 1, letter a bis) (nieuw)

a bis) de geplande overbrenging of de 
geplande verwijdering is niet in 
overeenstemming met de verplichtingen 
van het Verdrag van Basel op grond 
waarvan moet worden gezorgd voor een 
milieuvriendelijk beheer en de 
grensoverschrijdende verplaatsingen van 
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gevaarlijke en andere afvalstoffen tot een 
minimum moeten worden beperkt, en met 
het beginsel van totstandbrenging van 
nationale zelfverzorging op het gebied van 
het afvalbeheer,

Or. en

Motivering

Gepoogd wordt om de mogelijkheden voor het maken van bezwaar tegen exporten te 
versterken en er wordt een nauwer verband gelegd met de verplichtingen van Basel. Dit 
amendement sluit aan bij een soortgelijk amendement op artikel 12.

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Amendement 90
Artikel 11, lid 1, letter d)

d) de kennisgever of de ontvanger 
hebben bij vorige transporten herhaaldelijk 
de artikelen 15 en 16 overtreden;

d) de kennisgever of de inrichting
hebben bij vorige transporten herhaaldelijk 
de artikelen 15 en 16 overtreden;

Or. en

Motivering

Wijziging om te zorgen voor interne consistentie. (Zie motivering bij artikel 5, lid 3, letter c))

Amendement ingediend door Eija-Riitta Korhola

Amendement 91
Artikel 11, lid 1, letter g), punt i)

i) teneinde het beginsel van 
zelfverzorging op communautair en 
nationaal niveau toe te passen;

i) teneinde het beginsel van 
zelfverzorging op communautair niveau toe 
te passen;

Or. en

Motivering

Ook op het gebied van het afvalbeheer moet de interne markt gelden.
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Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González

Amendement 92
Artikel 11, lid 1, letter h)

h) de betrokken afvalstoffen worden 
behandeld in een inrichting die onder 
Richtlijn 96/61/EG valt, maar die niet de 
beste beschikbare technieken toepast in de 
zin van artikel 9, lid 4, van die richtlijn, een 
en ander volgens de vergunning van de 
betrokken inrichting; of

schrappen

Or. en

Motivering

Deze methode zou in strijd kunnen zijn met de beginselen van de interne markt.

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González

Amendement 93
Artikel 12, lid 1, letter a)

a) de geplande overbrenging of de 
geplande nuttige toepassing is niet in 
overeenstemming met 
Richtlijn 75/442/EEG, inzonderheid niet met 
de artikelen 3, 4, 7 en 10 daarvan; of

a) de geplande overbrenging of de 
geplande nuttige toepassing is niet in 
overeenstemming met 
Richtlijn 75/442/EEG, inzonderheid niet met 
de artikelen 3, 4, 7 en 10 daarvan, behalve in 
gevallen die betrekking hebben op de 
onderstaande punten; of

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking en om overlapping van bepalingen te voorkomen. Op 16 december 2004 
heeft het Europees Hof van Justitie artikel 7, lid 4, letter a), eerste streepje van Verordening 
259/93 verduidelijkt (Zaak C-277/02). Op grond van deze uitspraak kunnen bevoegde 
autoriteiten bezwaar maken, wanneer de behandelingsnormen in het land van bestemming 
minder streng zijn dan in het land van verzending. Dergelijke bezwaargronden zijn vervat in 
artikel 12, lid 1, letter c); de inhoud van artikel 7, lid 4, letter a), eerste streepje van 
Verordening 259/93 is met een kleine wijziging terug te vinden in artikel 12, lid 1, letter a), 
wat daarom als een dubbele bepaling kan worden beschouwd. Er is wellicht ook sprake van 
enige overlapping tussen artikel 12, lid 1, letter a) en artikel 12, lid 1, de letters h), j) en k).
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Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Amendement 94
Artikel 12, lid 1, letter a bis) (nieuw)

 a bis) de geplande overbrenging of de 
geplande verwijdering is niet in 
overeenstemming met de verplichtingen 
van het Verdrag van Basel op grond 
waarvan moet worden gezorgd voor een 
milieuvriendelijk beheer en de 
grensoverschrijdende verplaatsingen van 
gevaarlijke en andere afvalstoffen tot een 
minimum moeten worden beperkt, en met 
het beginsel van totstandbrenging van 
nationale zelfverzorging op het gebied van 
het afvalbeheer,

Or. en

Motivering

Gepoogd wordt om de mogelijkheden voor het maken van bezwaar tegen exporten te 
versterken en er wordt een nauwer verband gelegd met de verplichtingen van Basel. Dit 
amendement sluit aan bij een soortgelijk amendement op artikel 12.

Amendement ingediend door Avril Doyle

Amendement 95
Artikel 12, lid 1, letter b)

b) de geplande overbrenging of de 
geplande nuttige toepassing is, wat 
handelingen in het bezwaren makende land 
betreft, niet in overeenstemming met 
nationale wetgeving inzake 
milieubescherming, openbare orde, openbare 
veiligheid of bescherming van de 
gezondheid; of

b) de geplande overbrenging of de 
geplande nuttige toepassing is, wat 
handelingen in het bezwaren makende land 
betreft, niet in overeenstemming met ter 
uitvoering van EU-richtlijnen en 
overeenkomstig EU-verordeningen 
vastgestelde nationale wetgeving inzake 
milieubescherming, openbare orde, openbare 
veiligheid, bescherming van de gezondheid
of milieuheffingen; of

Or. en

Motivering

Een juiste en uniforme toepassing van de verordening betreffende de overbrenging van 
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afvalstoffen vereist dat de mogelijkheden voor het maken van bezwaar voor alle landen 
moeten worden gebaseerd op dezelfde Europese beginselen en basisverordeningen.

Het bezwaar makende land mag niet de mogelijkheid hebben om zijn eigen wetgeving te 
gebruiken als motief voor het maken van bezwaar, wanneer deze niet is gebaseerd op 
Europese wetgeving. In combinatie met bepaalde specifieke nationale milieuheffingen zou dit 
leiden tot een verstoring van de werking van de interne markt en tot een toeneming van het 
aantal rechtszaken.

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González

Amendement 96
Artikel 12, lid 1, letter c), alinea 1

c) de geplande overbrenging of de 
geplande nuttige toepassing is niet in 
overeenstemming met nationale wetgeving 
van het land van verzending, ook wanneer 
de geplande overbrenging bestemd is voor 
nuttige toepassing in een inrichting 
waarvoor voor de behandeling van de 
specifieke afvalstroom minder strenge 
normen gelden dan in het land van 
verzending, waarbij de noodzakelijke 
verzekering van de goede werking van de 
interne markt niet uit het oog mag worden 
verloren.

schrappen

Or. en

Motivering

Deze bepaling zou belemmeringen opwerpen op de Europese markt voor afvalrecycling en 
nuttige toepassing, terwijl er geen verbetering zou komen in de milieunormen met betrekking 
tot het afvaleheer in de EU. Bovendien is de tekst van deze alinea vaag en ingewikkeld, en zou 
deze daarom kunnen leiden tot een toeneming van de illegale overbrenging van afvalstoffen 
en waarschijnlijk resulteren in een aantal rechtszaken.

Amendement ingediend door Avril Doyle

Amendement 97
Artikel 12, lid 1, letter c)

c) de geplande overbrenging of de 
geplande nuttige toepassing is niet in 

c) de geplande overbrenging of de 
geplande nuttige toepassing is niet in 
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overeenstemming met nationale wetgeving 
van het land van verzending, ook wanneer 
de geplande overbrenging bestemd is voor 
nuttige toepassing in een inrichting 
waarvoor voor de behandeling van de 
specifieke afvalstroom minder strenge 
normen gelden dan in het land van 
verzending, waarbij de noodzakelijke 
verzekering van de goede werking van de 
interne markt niet uit het oog mag worden 
verloren.

overeenstemming met ter uitvoering van 
EU-richtlijnen en overeenkomstig EU-
verordeningen vastgestelde nationale 
wetgeving van het land van verzending,
waarbij de noodzakelijke verzekering van de 
goede werking van de interne markt niet uit 
het oog mag worden verloren.

Dit is niet van toepassing indien: Dit is niet van toepassing indien:

i) er terzake wetgeving bestaat van de 
Gemeenschap, met name betreffende afval-
stoffen, en indien in de nationale wetgeving 
ter uitvoering daarvan voorschriften zijn 
opgenomen die minstens even streng zijn als 
de wetgeving van de Gemeenschap;

i) er terzake wetgeving bestaat van de 
Gemeenschap, met name betreffende afval-
stoffen, en indien in de nationale wetgeving 
ter uitvoering daarvan voorschriften zijn 
opgenomen die minstens even streng zijn als 
de wetgeving van de Gemeenschap;

ii) de nuttige-toepassingshandeling in 
het land van bestemming zal plaatsvinden 
onder voorwaarden die in het algemeen 
gelijkwaardig zijn aan die van de nationale 
wetgeving in het land van verzending;

ii) de nuttige-toepassingshandeling in 
het land van bestemming zal plaatsvinden 
onder voorwaarden die in het algemeen 
gelijkwaardig zijn aan die van de EU-
wetgeving;

iii) niet onder i) bedoelde nationale 
wetgeving in het land van verzending niet 
bekendgemaakt werd overeenkomstig 
Richtlijn 98/34/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 juni 1998 
betreffende een informatieprocedure op het 
gebied van normen en technische 
voorschriften, voorzover die dat 
voorschrijft; of

Or. en

Motivering

Een juiste en uniforme toepassing van de verordening betreffende de overbrenging van 
afvalstoffen vereist dat de mogelijkheden voor het maken van bezwaar voor alle landen 
moeten worden gebaseerd op dezelfde Europese beginselen en basisverordeningen.

Bezwaren moeten niet worden gebaseerd op subjectieve of onduidelijke criteria (bijvoorbeeld 
"minder strenge behandelingsnormen") of op nationale regelgeving die niet in 
overeenstemming is met Europese wetgeving. Dat zou kunnen leiden tot 
mededingingsverstoring en een groter aantal rechtszaken.
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Bovendien zouden ter vermindering van de milieueffecten van de behandeling van afval 
verplaatsingen tussen lidstaten moeten worden bevorderd, wanneer de behandeling in het 
land van bestemming betere milieueffecten heeft dan de behandeling in het land van 
verzending. Deze gedachte is in het voorstel niet terug te vinden, hetgeen ertoe zou kunnen 
leiden dat dit artikel wordt gebruikt ter bescherming van plaatselijke 
behandelingsondernemingen, in plaats van bij te dragen tot een werkelijke verbetering van de 
milieuseffecten van de behandeling van afval.

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Amendement 98
Artikel 12, lid 1, letter e)

e) de kennisgever of de ontvanger bij 
eerdere transporten herhaaldelijk de 
artikelen 15 en 16 heeft overtreden;

e) de kennisgever of de inrichting bij 
eerdere transporten herhaaldelijk de 
artikelen 15 en 16 heeft overtreden;

Or. en

Motivering

Wijziging om te zorgen voor interne consistentie. (Zie motivering bij artikel 5, lid 3, letter c))

Amendement ingediend door Karl-Heinz Florenz

Amendement 99
Artikel 12, lid 1, letter i)

i) de betrokken afvalstoffen worden 
behandeld in een inrichting die onder 
Richtlijn 96/61/EG valt, maar die niet de 
beste beschikbare technieken in de zin van 
artikel 9, lid 4, van die richtlijn toepast, een 
en ander volgens de vergunning van de 
betrokken inrichting; of

schrappen

Or. de

Motivering
De bezwaargrond is in strijd met geldend recht, omdat de zogenaamde BAT-documenten die 
op basis van Richtlijn 96/61/EG (de zogenaamde IPPC-Richtlijn) worden opgesteld en in 
overeenstemming moeten zijn met de stand van de techniek, voor de nationale autoriteiten 
niet bindend zijn. Door de opneming van dit bezwaar zouden de BAT-documenten echter een 
juridisch bindende werking krijgen.
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Bovendien moet worden gestreefd naar een alomvattende regeling in het kader van de 
discussie over een opneming van alle afvalbehandelingsinstallaties in het toepassingsgebied 
van de IPPC-richtlijn.

Amendement ingediend door Avril Doyle

Amendement 100
Artikel 12, lid 1, letter i)

i) de betrokken afvalstoffen worden 
behandeld in een inrichting die onder Richt-
lijn 96/61/EG valt, maar die niet de beste 
beschikbare technieken in de zin van 
artikel 9, lid 4, van die richtlijn toepast, een 
en ander volgens de vergunning van de 
betrokken inrichting; of

i) de betrokken afvalstoffen worden, 
voorzover van toepassing, behandeld in een 
inrichting die overeenkomstig Richt-
lijn 96/61/EG inzake geïntegreerde 
preventie en bestrijding van verontreiniging 
een vergunning heeft gekregen en de 
afvalstoffen niet overeenkomstig deze 
vergunning behandelt; of

Or. en

Motivering

Het voorstel is in zijn huidige vorm niet in overeenstemming met de geest van Richtlijn 
96/61/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging. In het kader van 
de vergunningen voor de afvalbehandelingsbedrijven die vallen onder de IPPC-richtlijn moet 
rekening worden gehouden met een groot aantal verschillende specificaties, en niet alleen 
met de BAT-specificaties die in de BREF-documenten worden aanbevolen.

Het is de verantwoordelijkheid van de bevoegde autoriteiten die de vergunning verlenen om 
vast te stellen welke specificaties op de afvalbehandelingsinstallaties moeten worden 
toegepast en vervolgens zorg te dragen voor naleving van deze vergunning. Daarom moeten 
alleen de autoriteiten van het land waar de behandelingsinrichting gevestigd is, de 
mogelijkheid hebben om om redenen van niet-naleving van de vergunning bezwaar te maken, 
en niet de autoriteiten van het land van verzending of het land van doorvoer.

Amendement ingediend door Anne Ferreira, Philippe Busquin

Amendement 101
Artikel 12, lid 1, letter i)

i) de betrokken afvalstoffen worden 
behandeld in een inrichting die onder Richt-
lijn 96/61/EG valt, maar die niet de beste 
beschikbare technieken in de zin van 
artikel 9, lid 4, van die richtlijn toepast, een 

i) de betrokken afvalstoffen worden 
behandeld in een inrichting die onder Richt-
lijn 96/61/EG inzake geïntegreerde 
preventie en bestrijding van verontreiniging 
valt en de afvalstoffen niet overeenkomstig 
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en ander volgens de vergunning van de 
betrokken inrichting; of

deze vergunning behandelt; of

Or. fr

Motivering

Het voorstel is in zijn huidige vorm niet in overeenstemming met de geest van Richtlijn 
96/61/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging. In het kader van 
de vergunningen voor de afvalbehandelingsbedrijven die vallen onder de IPPC-richtlijn moet 
rekening worden gehouden met een groot aantal verschillende specificaties, en niet alleen 
met de BAT-specificaties (beste beschikbare technieken) die in de BREF-documenten worden 
aanbevolen.

Het is de verantwoordelijkheid van de bevoegde autoriteiten die de vergunning verlenen om 
vast te stellen welke specificaties op de afvalbehandelingsinstallaties moeten worden 
toegepast en vervolgens zorg te dragen voor naleving van deze vergunning. Daarom moeten 
alleen de autoriteiten van het land waar de behandelingsinrichting gevestigd is, de 
mogelijkheid hebben om om redenen van niet-naleving van de vergunning bezwaar tegen de 
overbrenging te maken, en niet de autoriteiten van het land van verzending of het land van 
doorvoer.

Amendement ingediend door Avril Doyle

Amendement 102
Artikel 12, lid 1, letter k)

k) de betrokken afvalstoffen worden 
behandeld in overeenstemming met 
afvalbeheerplannen die zijn opgesteld 
krachtens artikel 7 van Richtlijn 
75/442/EEG teneinde de in de 
communautaire wetgeving opgenomen 
juridisch bindende verplichtingen inzake 
nuttige toepassing of hergebruik na te 
komen.

schrappen

Or. en

Motivering

Op grond van artikel 7 van Richtlijn 75/442/EG moeten de lidstaten afvalbeheerplannen 
opstellen voor de verwijdering van afvalstoffen. Wat de nuttige toepassing betreft moet 
rekening worden gehouden met alle behandelingsmogelijkheden die er in de EG bestaan om 
verstoring van de interne markt te voorkomen en de toegankelijkheid te verzekeren voor 
Europese ondernemingen die afval voor nuttige toepassing gebruiken. Het bieden van 
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garanties voor een goed werkende interne markt voor de nuttige toepassing van afvalstoffen 
zou het mogelijk maken optimaal gebruik te maken van de handelingen voor nuttige 
toepassing en zou de milieueffecten van de productie en de behandeling van afvalstoffen tot 
een minimum beperken.

Dit artikel zou tot gevolg kunnen hebben dat elke afzonderlijke lidstaat zelfverzorgend zou 
moeten zijn op het gebied van de behandeling van afvalstoffen voor nuttige toepassing. Dit 
zou er toe leiden dat er sprake is van een wildgroei aan dure, maar onderbenutte 
infrastructuren zonder dat er op de interne markt sprake is van een netwerkpotentieel.

Een juiste toepassing van de verordening betreffende de overbrenging van afvalstoffen vereist 
dat de mogelijkheden voor het maken van bezwaar voor alle landen moeten worden 
gebaseerd op dezelfde Europese beginselen en basisverordeningen.

Amendement ingediend door Philippe Busquin

Amendement 103
Artikel 12, lid 1, letter k)

k) de betrokken afvalstoffen worden 
behandeld in overeenstemming met 
afvalbeheerplannen die zijn opgesteld 
krachtens artikel 7 van Richtlijn 
75/442/EEG teneinde de in de 
communautaire wetgeving opgenomen 
juridisch bindende verplichtingen inzake 
nuttige toepassing of hergebruik na te 
komen.

schrappen

Or. fr

Motivering

Op grond van artikel 7 van Richtlijn 75/442/EG moeten de lidstaten afvalbeheerplannen 
opstellen voor de verwijdering van afvalstoffen. Wat de nuttige toepassing betreft moet 
rekening worden gehouden met alle behandelingsmogelijkheden die er in de EG bestaan. Het 
bieden van garanties voor terugwinning van de desbetreffende afvalstoffen in het kader van 
grensoverschrijdende overbrenging zou het mogelijk maken optimaal gebruik te maken van 
de handelingen voor nuttige toepassing en zou de milieueffecten van de productie en de 
behandeling van afvalstoffen tot een minimum beperken.

Dit artikel zou tot gevolg kunnen hebben dat elke afzonderlijke lidstaat zelfverzorgend zou 
moeten zijn op het gebied van de behandeling van afvalstoffen voor nuttige toepassing. Dit 
zou er toe leiden dat er sprake is van een wildgroei aan dure, maar onderbenutte 
infrastructuren.

Een juiste toepassing van de verordening betreffende de overbrenging van afvalstoffen vereist 
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dat de mogelijkheden voor het maken van bezwaar voor alle landen moeten worden 
gebaseerd op dezelfde basisverordeningen en dezelfde Europese normen.

Amendement ingediend door Karl-Heinz Florenz

Amendement 104
Artikel 12, lid 1 bis (nieuw)

(1 bis) De in lid 1, onder c) en g) genoemde 
bezwaren kunnen slechts tot de 
inwerkingtreding van specifieke 
communautaire wetgeving, doch niet 
langer dan vier jaar na inwerkingtreding 
van deze verordening worden ingebracht.

Or. de

Motivering

Over de onder letter g) genoemde criteria voor nuttige toepassing moet juridische 
duidelijkheid worden geschapen in het kader van een wijziging van de kaderrichtlijn 
afvalstoffen (Richtlijn 75/442/EEG, gewijzigd bij Richtlijn 91/156/EEG). Derhalve moet de 
bezwaargrond in tijd beperkt worden.

Artikel 12, lid 1, letter c) houdt een doorbreking van het internemarktbeginsel in die niet 
gerechtvaardigd is op grond van speciale milieu-eisen of de bescherming van de menselijke 
gezondheid. Een en ander zou tot een renationalisering van de afvalverwijdering leiden. 
Weliswaar wordt er in het gemeenschappelijk standpunt in beginsel van uitgegaan dat geen 
bezwaar kan worden ingebracht als er sprake is van wetgeving die overeenkomt met de 
communautaire wetgeving over met name afvalstoffen, niettemin bestaat het risico dat bij 
vertraagde of onvolledige invoering van Europese voorschriften voor afvalstoffen en 
secundaire grondstoffen de bezwaargrond van artikel 12, lid 1, letter c) tot een duurzame 
doorbreking van het internemarktbeginsel leidt. Om die reden zou de bezwaargrond in tijd 
beperkt moeten worden.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 105
Artikel 13, lid 1, letter (a)

a) de afvalstoffen in essentie 
soortgelijke fysische en chemische 
eigenschappen hebben;

a) de afvalstoffen in essentie 
soortgelijke fysische en chemische 
eigenschappen hebben; en

Or. en
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Motivering

Toevoeging van het vergeten woordje "en" om duidelijk te maken dat aan alle drie criteria 
moet worden voldaan voor een algemene kennisgeving.

Amendement ingediend door Avril Doyle, María del Pilar Ayuso González

Amendement 106
Artikel 13, lid 1 bis (nieuw)

 1 bis. Niettegenstaande het feit dat niet aan 
de voorwaarden van lid 1, letter b) en c), 
wordt voldaan, mag de kennisgever een 
algemene kennisgeving indienen voor 
verscheidene overbrengingen van een of 
meer plaatsen als het afval valt onder de 
communautaire wetgeving inzake 
productaansprakelijkheid (zoals Richtlijn 
2002/96/EG). De kennisgever mag onder de 
kennisgeving alle transporten 
onderbrengen die zijn bestemd voor 
voorlopige nuttige toepassing. Het bepaalde 
in artikel 15 is dan niet van toepassing.

Or. en

Motivering

Volgens sommige ramingen zouden er alleen al in de context van Richtlijn 2002/96/EG 
betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) jaarlijks in de hele 
EU bijna 2,5 miljoen schriftelijke toestemmingen vereist zijn.

Met het amendement wordt beoogd het transport van dit soort afval te vergemakkelijken door 
de indiening van een algemene kennisgeving toe te staan en de voorwaarde dat onder een 
algemene kennisgeving vallende afvaltransporten langs dezelfde route naar dezelfde 
inrichting in het land van bestemming worden getransporteerd te laten vallen. In plaats 
daarvan zou een erkend inzamelingspunt een algemene kennisgeving kunnen opstellen voor 
de lidstaat waarnaar het afval wordt getransporteerd en waaronder alle van te voren 
genoemde inzamelingspunten in die lidstaat vallen. Overeenkomstig artikel 4, lid 3 kan 
aanvullende informatie met betrekking tot de ingediende kennisgeving worden verlangd.

Sommige afvalstoffen die onder de communautaire wetgeving inzake 
productaansprakelijkheid vallen (zoals AEEA) mogen worden gesorteerd of samengevoegd 
voordat zij worden getransporteerd voor definitieve nuttige toepassing en een kennisgever 
moet de mogelijkheid hebben om dergelijke transporten voor voorlopige nuttige toepassing in 
een algemene kennisgeving onder te brengen.



AM\579991NL.doc 37/69 PE 362.657v01-00

NL

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Amendement 107
Artikel 13, lid 3

3. De betrokken bevoegde autoriteiten 
verbinden aan hun toestemming voor het 
gebruik van de algemene kennisgeving de 
voorwaarde, dat naderhand in 
overeenstemming met artikel 4, tweede 
alinea, punten 2 en 3, aanvullende informatie 
en documentatie worden verstrekt.

3. De betrokken bevoegde autoriteiten 
verbinden aan hun toestemming voor het 
gebruik van de algemene kennisgeving de 
voorwaarde, dat naderhand in 
overeenstemming met artikel 4, tweede 
alinea, punten 2 en 3, aanvullende informatie 
en documentatie worden verstrekt.

Or. en

Motivering

Niet van toepassing op NL-versie.

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Amendement 108
Artikel 13, lid 3 bis (nieuw)

 3 bis. In geval van vrijwillige terugname 
van afvalstoffen door een producent geldt 
het volgende:
a) de algemene kennisgeving heeft 
betrekking op een coderingssysteem voor 
afvalstoffen, op alle 
afvalstoffenproducenten
in de desbetreffende lidstaat en op ten 
hoogste 250 ton afval per jaar en per
afvalproducent;
b) de producent levert het bewijs voor een 
algemene doorvoervergunning door alle 
doorvoerlanden;
c) de producent legt aan de bevoegde
autoriteiten een jaarlijkse balans voor met 
een lijst van alle
afvalstoffenproducenten;
d) de bevoegde autoriteit van bestemming 
houdt toezicht op de correcte verwerking 
van de vrijwillig
teruggenomen afvalstoffen;
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e) in afwijking van artikel 5, lid 4 kan de 
producent ook het tussen hem en de 
afvalstoffenproducent
gesloten contract op verzoek aan de 
betrokken bevoegde autoriteit doen 
toekomen.

Or. en

Motivering

Tegen de achtergrond van het groeiende belang van productaansprakelijkheid in het 
Europees milieubeleid moet in de algemene kennisgeving worden voorzien in de vrijwillige 
terugname van productafval. Dit voorkomt papierwerk en maakt het producenten mogelijk om 
afval terug te nemen, hetgeen tot nog toe om economische redenen niet haalbaar was 
(voormalig amendement 99, aangenomen in de plenaire vergadering).

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Amendement 109
Artikel 15, lid 1, letter (d), alinea 1

d) Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 
dertig dagen na de voltooiing van de 
voorlopige nuttige toepassing of 
verwijdering en uiterlijk één kalenderjaar na 
de ontvangst van de afvalstoffen dan wel 
vroeger overeenkomstig artikel 9, lid 7, 
bevestigen de ontvanger of de inrichting die 
de betrokken handelingen heeft verricht, 
onder hun eigen verantwoordelijkheid dat 
de voorlopige nuttige toepassing of 
verwijdering is voltooid.

d) Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 
dertig dagen na de voltooiing van de 
voorlopige nuttige toepassing of 
verwijdering en uiterlijk één kalenderjaar na 
de ontvangst van de afvalstoffen dan wel 
vroeger overeenkomstig artikel 9, lid 7, 
bevestigt de inrichting die de betrokken 
handelingen heeft verricht, onder haar eigen 
verantwoordelijkheid dat de voorlopige 
nuttige toepassing of verwijdering is 
voltooid.

Or. en

Motivering

Met het oog op de interne samenhang (zie motivering bij artikel 5, lid 3, letter c).

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Amendement 110
Artikel 16, lid 1, letter (c)
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(c) Documenten waarvan elk vervoer 
vergezeld moet gaan: de kennisgever 
behoudt een afschrift van het 
vervoersdocument. De overbrenging gaat 
vergezeld van het vervoersdocument en de 
afschriften van het kennisgevingsdocument 
met de schriftelijke toestemmingen en de 
voorwaarden die door de betrokken 
bevoegde autoriteiten respectievelijk zijn 
verleend en gesteld. Het vervoersdocument 
wordt door de ontvanger van de handeling
bewaard.

(c) Documenten waarvan elk vervoer 
vergezeld moet gaan: de kennisgever 
behoudt een afschrift van het 
vervoersdocument. De overbrenging gaat 
vergezeld van het vervoersdocument en de 
afschriften van het kennisgevingsdocument 
met de schriftelijke toestemmingen en de 
voorwaarden die door de betrokken 
bevoegde autoriteiten respectievelijk zijn 
verleend en gesteld. Het vervoersdocument 
wordt bewaard door de inrichting die de 
afvalstoffen ontvangt.

Or. en

Motivering

Met het oog op de interne samenhang (zie motivering bij artikel 5, lid 3, letter c).

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Amendement 111
Artikel 16, lid 1, letter (d)

d) Schriftelijke bevestiging van 
ontvangst door de ontvanger: binnen drie 
dagen na de ontvangst van de afvalstoffen 
bevestigt de ontvanger schriftelijk dat hij de 
afvalstoffen heeft ontvangen.

Deze bevestiging wordt in het 
vervoersdocument vermeld of daar als 
bijlage aan toegevoegd.

De ontvanger zendt afschriften van het 
vervoersdocument met deze bevestiging aan 
de kennisgever en aan de betrokken 
bevoegde autoriteiten.

d) Schriftelijke bevestiging van 
ontvangst door de inrichting: binnen drie 
dagen na de ontvangst van de afvalstoffen 
bevestigt de inrichting schriftelijk dat zij de 
afvalstoffen heeft ontvangen.

Deze bevestiging wordt in het 
vervoersdocument vermeld of daar als 
bijlage aan toegevoegd.

De inrichting zendt afschriften van het 
vervoersdocument met deze bevestiging aan 
de kennisgever en aan de betrokken 
bevoegde autoriteiten.

Or. en

Motivering

Met het oog op de interne samenhang (zie motivering bij artikel 5, lid 3, letter c).
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Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Amendement 112
Artikel 16, lid 1, letter (e)

e) Verklaring van niet-voorlopige 
verwijdering of nuttige toepassing door de 
ontvanger: zo spoedig mogelijk, doch 
uiterlijk dertig dagen na de voltooiing van de 
voorlopige nuttige toepassing of 
verwijdering en uiterlijk één kalenderjaar na 
de ontvangst van de afvalstoffen, dan wel 
vroeger overeenkomstig artikel 9, lid 7, 
bevestigen de ontvanger of de inrichting die 
de nuttige toepassing of verwijdering heeft 
verricht, onder hun eigen 
verantwoordelijkheid dat de niet-voorlopige 
nuttige toepassing of verwijdering is 
voltooid.

Deze verklaring wordt in het 
vervoersdocument vermeld of daar als 
bijlage aan toegevoegd.

De ontvanger zendt afschriften van het 
vervoersdocument met deze verklaring aan 
de kennisgever en aan de betrokken 
bevoegde autoriteiten.

e) Verklaring van niet-voorlopige 
verwijdering of nuttige toepassing door de 
inrichting: zo spoedig mogelijk, doch 
uiterlijk dertig dagen na de voltooiing van de 
voorlopige nuttige toepassing of 
verwijdering en uiterlijk één kalenderjaar na 
de ontvangst van de afvalstoffen, dan wel 
vroeger overeenkomstig artikel 9, lid 7, 
bevestigt de inrichting die de nuttige 
toepassing of verwijdering heeft verricht, 
onder haar eigen verantwoordelijkheid dat 
de niet-voorlopige nuttige toepassing of 
verwijdering is voltooid.

Deze verklaring wordt in het 
vervoersdocument vermeld of daar als 
bijlage aan toegevoegd.

De inrichting zendt afschriften van het 
vervoersdocument met deze verklaring aan 
de kennisgever en aan de betrokken 
bevoegde autoriteiten.

Or. en

Motivering

Met het oog op de interne samenhang (zie motivering bij artikel 5, lid 3, letter c).

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Amendement 113
Artikel 18, lid 1, inleidende formule

1. Voor afvalstoffen als bedoeld in 
artikel 3, leden 2 en 4, die bestemd zijn voor 
transport van een lidstaat naar een andere 
lidstaat en/of via één of meer andere 
lidstaten worden doorgevoerd, gelden de 
volgende procedures:

1. Voor afvalstoffen als bedoeld in 
artikel 3, leden 2 en 4, die bestemd zijn voor 
transport gelden de volgende procedures:
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Or. en

Motivering

Schrapping van overbodige tekst. Uit de reikwijdte van artikel 1, lid 2 en de definitie van 
overbrenging in artikel 2, lid 34 is duidelijk welke overbrengingen vallen onder artikel 18, lid 
1. Deze zinsnede is ook niet opgenomen in artikel 3, lid 1 of in de eerste alinea van artikel 4 
wat betreft de procedure van voorafgaande schriftelijke kennisgeving en toestemming.

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Amendement 114
Artikel 18, lid 2, alinea 2

Op verzoek van de betrokken bevoegde 
autoriteit verstrekt de opdrachtgever of de 
ontvanger van de overbrenging een 
afschrift van het contract.

schrappen

Or. een

Motivering

Aangezien de bevoegde autoriteit geen documenten ontvangt voor het transport van afval 
voor verwerking overeenkomstig Bijlage III hoeft er ook geen contract te worden overgelegd 
(voormalig amendement 105, goedgekeurd in de plenaire vergadering). 

Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Amendement 115
Artikel 18, lid 4

4. De in lid 1 bedoelde informatie 
wordt in overeenstemming met de bestaande 
communautaire en nationale wetgeving 
vertrouwelijk behandeld.

4. De in lid 1 bedoelde informatie kan
in overeenstemming met de bestaande 
communautaire en nationale wetgeving 
vertrouwelijk worden behandeld.

Or. en

Motivering

De vertrouwelijkheid in de tekst van de Raad is sterker dan nodig. De door de lidstaten 
verzamelde informatie over het transport van afval hoeft niet altijd of in alle opzichten 
vertrouwelijk te zijn.
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Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Amendement 116
Artikel 20, lid 1

1. Alle aan de bevoegde autoriteiten 
gerichte of door deze verzonden documenten 
in verband met de kennisgeving van een 
transport worden in de Gemeenschap door 
de bevoegde autoriteiten, de kennisgever en 
de ontvanger ten minste gedurende drie jaar 
bewaard, te rekenen vanaf de aanvang van 
de overbrenging.

1. Alle aan de bevoegde autoriteiten 
gerichte of door deze verzonden documenten 
in verband met de kennisgeving van een 
transport worden in de Gemeenschap door 
de bevoegde autoriteiten, de kennisgever, de 
ontvanger en de inrichting die de 
afvalstoffen ontvangt ten minste gedurende 
drie jaar bewaard, te rekenen vanaf de 
aanvang van de overbrenging.

Or. en

Motivering

Met het oog op de interne samenhang (zie motivering bij artikel 5, lid 3, letter c).

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Amendement 117
Artikel 20, lid 2

2. De uit hoofde van artikel 18, lid 1, 
verstrekte informatie wordt in de 
Gemeenschap door de opdrachtgever van de 
overbrenging en de ontvanger ten minste 
drie jaar, te rekenen vanaf de aanvang van de 
overbrenging bewaard.

2. De uit hoofde van artikel 18, lid 1, 
verstrekte informatie wordt in de 
Gemeenschap door de opdrachtgever van de 
overbrenging en de ontvanger ten minste 
drie jaar, te rekenen vanaf de aanvang van de 
overbrenging bewaard.

Or. en

Motivering

Met het oog op de interne samenhang (zie motivering bij artikel 5, lid 3, letter c).

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Amendement 118
Artikel 21, lid 8
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8. De verplichting van de kennisgever 
en de subsidiaire verplichting van het land 
van verzending om de afvalstoffen terug te 
nemen of om in een andere nuttige 
toepassing of verwijdering te voorzien, 
eindigt met de afgifte door de ontvanger van 
de verklaring van niet-voorlopige 
verwijdering of nuttige toepassing als 
bedoeld in artikel 16, onder e), of, in 
voorkomend geval als bedoeld in artikel 15, 
onder e). In geval van voorlopige nuttige 
toepassing of verwijdering als bedoeld in 
artikel 6, lid 6, eindigt de subsidiaire 
verplichting van het land van verzending om 
de afvalstoffen terug te nemen met de afgifte 
door de ontvanger van de verklaring als 
bedoeld in artikel 15, onder d), heeft 
afgegeven.

8. De verplichting van de kennisgever 
en de subsidiaire verplichting van het land 
van verzending om de afvalstoffen terug te 
nemen of om in een andere nuttige 
toepassing of verwijdering te voorzien, 
eindigt met de afgifte door de inrichting van 
de verklaring van niet-voorlopige 
verwijdering of nuttige toepassing als 
bedoeld in artikel 16, onder e), of, in 
voorkomend geval als bedoeld in artikel 15, 
onder e). In geval van voorlopige nuttige 
toepassing of verwijdering als bedoeld in 
artikel 6, lid 6, eindigt de subsidiaire 
verplichting van het land van verzending om 
de afvalstoffen terug te nemen met de afgifte 
door de inrichting van de verklaring als 
bedoeld in artikel 15, onder d), heeft 
afgegeven.

Indien een ontvanger een verklaring van 
verwijdering of van nuttige toepassing 
afgeeft die resulteert in een illegale 
overbrenging en daardoor de borgsom wordt 
vrijgegeven, gelden artikel 23, lid 3, en 
artikel 24, lid 2.

Indien een inrichting een verklaring van 
verwijdering of van nuttige toepassing 
afgeeft die resulteert in een illegale 
overbrenging en daardoor de borgsom wordt 
vrijgegeven, gelden artikel 23, lid 3, en 
artikel 24, lid 2.

Or. en

Motivering

Met het oog op de interne samenhang (zie motivering bij artikel 5, lid 3, letter c).

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Amendement 119
Artikel 23, lid 6

6. Indien bij een voorlopige nuttige 
toepassing of een voorlopige verwijdering 
als bedoeld in artikel 6, lid 6, een illegale 
overbrenging wordt ontdekt nadat de 
voorlopige nuttige toepassing of voorlopige 
verwijdering voltooid is, eindigt de 
subsidiaire verplichting van het land van 
verzending om de afvalstoffen terug te 
nemen of in een andere wijze van nuttige 
toepassing of verwijdering te voorzien, met 

6. Indien bij een voorlopige nuttige 
toepassing of een voorlopige verwijdering 
als bedoeld in artikel 6, lid 6, een illegale 
overbrenging wordt ontdekt nadat de 
voorlopige nuttige toepassing of voorlopige 
verwijdering voltooid is, eindigt de 
subsidiaire verplichting van het land van 
verzending om de afvalstoffen terug te 
nemen of in een andere wijze van nuttige 
toepassing of verwijdering te voorzien, met 
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de afgifte door de ontvanger van de 
verklaring als bedoeld in artikel 15, d).

Indien een ontvanger een verklaring van 
verwijdering of van nuttige toepassing 
afgeeft die resulteert in een illegale 
overbrenging en daardoor de borgsom wordt 
vrijgegeven, gelden lid 3 en artikel 24, lid 2, 
van toepassing.

de afgifte door de inrichting van de 
verklaring als bedoeld in artikel 15, d).

Indien een inrichting een verklaring van 
verwijdering of van nuttige toepassing 
afgeeft die resulteert in een illegale 
overbrenging en daardoor de borgsom wordt 
vrijgegeven, gelden lid 3 en artikel 24, lid 2, 
van toepassing.

Or. en

Motivering

Met het oog op de interne samenhang (zie motivering bij artikel 5, lid 3, letter c).

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 120
Artikel 25, lid 4

4. Met goedkeuring van de betrokken 
bevoegde autoriteiten en van de kennisgever
kunnen de in lid 1 bedoelde informatie en 
documenten worden ingediend en 
uitgewisseld door middel van elektronische 
gegevensuitwisseling met elektronische 
handtekening of elektronische authentificatie 
als bedoeld in Richtlijn 1999/93/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 13 
december 1999 betreffende een 
gemeenschappelijk kader voor elektronische 
handtekeningen, of met een vergelijkbaar 
elektronisch authentificatiesysteem dat 
dezelfde mate van beveiliging biedt. In 
dergelijke gevallen kunnen organisatorische 
regelingen betreffende de elektronische 
gegevensuitwisseling worden getroffen.

4. Met goedkeuring van de betrokken 
bevoegde autoriteiten kunnen de in lid 1 
bedoelde informatie en documenten worden 
ingediend en uitgewisseld door middel van
elektronische gegevensuitwisseling met 
elektronische handtekening of elektronische 
authentificatie als bedoeld in Richtlijn 
1999/93/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 13 december 1999 betreffende 
een gemeenschappelijk kader voor 
elektronische handtekeningen, of met een 
vergelijkbaar elektronisch authentificatie-
systeem dat dezelfde mate van beveiliging 
biedt. In dergelijke gevallen kunnen 
organisatorische regelingen betreffende de 
elektronische gegevensuitwisseling, met 
name inzake de wijze van overdracht,
worden getroffen.

Or. de

Motivering

Doel van de invoering van een elektronisch systeem is meer efficiency bij de administratie en 
vereenvoudiging van de procedure voor de kennisgever. Het functioneren van een 
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kennisgevingssysteem via elektronische gegevensuitwisseling kan alleen maar worden 
gegarandeerd als dit systeem zonder uitzondering voor alle deelnemers geldt.

Elektronische gegevensuitwisseling vereist voorts de definitie en toepassing van 
gestandaardiseerde resp. overeengekomen, organisatorische en technische normen voor 
elektronische gegevensverwerking. Om redenen van efficiency, technische haalbaarheid en 
kosten kan het noodzakelijk zijn om geplande operaties (zoals gespecificeerd in het EUDIN-
project - European Data Interchange for Waste Notification System - tussen Duitsland, 
Nederland, België en Oostenrijk) te wijzigen. De invoeging in de tekst is ter verduidelijking.

Amendement ingediend door Avril Doyle

Amendement 121
Artikel 27, lid 3

3. Indien de bevoegde autoriteiten van 
verzending en van ontvangst het niet eens 
kunnen worden over de indeling van de 
afvalstoffenbehandeling als verwijdering 
dan wel als nuttige toepassing, worden de 
bepalingen inzake verwijdering toegepast.

3. Indien de bevoegde autoriteiten van 
verzending en van ontvangst het niet eens 
kunnen worden over de indeling van de 
afvalstoffenbehandeling als verwijdering 
dan wel als nuttige toepassing, leggen de 
bevoegde autoriteiten een verzoek tot 
indeling voor aan de in artikel 56 
genoemde vergadering van 
correspondenten ten einde een compromis 
over de indeling van de behandeling te 
bewerkstelligen. Tot de vergadering van de 
correspondenten worden de bepalingen 
inzake verwijdering toegepast.

Or. en

Motivering

Een besluit van de ene autoriteit om de behandeling in te delen als verwijdering kan 
overbrenging lange tijd blokkeren als de zaak moet worden voorgelegd aan het Gerecht van 
eerste aanleg, zoals voorgesteld door de Raad.

Als het indelingsverzoek in geval van onenigheid wordt voorgelegd aan de vergadering van 
correspondenten kan het vinden van een oplossing aanzienlijk worden bespoedigd. Daarmee 
wordt de rechtsonzekerheid en de potentiële werklast voor het Gerecht van eerste aanleg flink 
verminderd.
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Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Amendement 122
Artikel 27, lid 3

3. Indien de bevoegde autoriteiten van 
verzending en van ontvangst het niet eens 
kunnen worden over de indeling van de 
afvalstoffenbehandeling als verwijdering 
dan wel als nuttige toepassing, worden de 
bepalingen inzake verwijdering toegepast.

3. Indien de bevoegde autoriteiten van 
verzending en van ontvangst het niet eens 
kunnen worden over de indeling van de 
afvalstoffenbehandeling als verwijdering 
dan wel als nuttige toepassing, prevaleert 
het standpunt van de autoriteiten van 
ontvangst.

Or. een

Motivering

Handhaving van de bepalingen inzake verwijdering in geval van onenigheid maakt de zaak 
alleen maar erger. Deze bepaling zou door de autoriteiten van verzending kunnen worden 
gebruikt om afval bij voorkeur lokaal te laten verwijderen in plaats van aan te bieden voor 
nuttige toepassing in een inrichting buiten het land van herkomst.  

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Amendement 123
Artikel 30, inleidende formule

Wanneer een overbrenging van voor 
verwijdering bestemde afvalstoffen binnen 
de Gemeenschap plaatsvindt,- met inbegrip 
van overbrengingen tussen plaatsen in 
dezelfde lidstaat maar met doorvoer via één 
of meer derde landen -, vraagt de bevoegde
autoriteit van verzending, in aanvulling op 
het in deze titel bepaalde, aan de bevoegde 
autoriteit van de derde landen of zij haar 
schriftelijk toestemming voor de geplande 
overbrenging wil toezenden:

Wanneer een overbrenging van voor 
verwijdering bestemde afvalstoffen binnen 
de Gemeenschap plaatsvindt, met doorvoer 
via één of meer derde landen, vraagt de 
bevoegde autoriteit van verzending, in 
aanvulling op het in deze titel bepaalde, aan 
de bevoegde autoriteit van de derde landen 
of zij haar schriftelijk toestemming voor de 
geplande overbrenging wil toezenden:

Or. en

Motivering

Schrapping van overbodige tekst. Uit de reikwijdte van artikel 12, lid 2, letter a) en a 
bis)(nieuw) alsmede uit de definitie van overbrenging in artikel 2, lid 34 is duidelijk dat ook 
overbrengingen tussen plaatsen in dezelfde lidstaat, met doorvoer via één of meer derde 
landen, onder artikel 30 vallen. Deze zinsnede is ook niet opgenomen in Hoofdstuk I van Titel 
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II, b.v. in de eerste alinea van artikel 4.

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Amendement 124
Artikel 31, lid 1

1. Wanneer een overbrenging van voor 
nuttige toepassing bestemde afvalstoffen 
plaatsvindt binnen de Gemeenschap,- met 
inbegrip van overbrengingen tussen 
plaatsen in dezelfde lidstaat maar met door-
voer via een of meer derde landen waarop 
het OESO-besluit niet van toepassing is -, 
geldt artikel 30.

1. Wanneer een overbrenging van voor 
nuttige toepassing bestemde afvalstoffen 
plaatsvindt binnen de Gemeenschap, maar 
met doorvoer via een of meer derde landen 
waarop het OESO-besluit niet van 
toepassing is, geldt artikel 30.

Or. en

Motivering

Schrapping van overbodige tekst.

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Amendement 125
Artikel 31, lid 2

2. Wanneer een overbrenging van voor 
nuttige toepassing bestemde afvalstoffen 
plaatsvindt binnen de Gemeenschap, met 
inbegrip van overbrengingen tussen 
plaatsen in dezelfde lidstaat maar met door-
voer via een of meer derde landen waarop 
het OESO-besluit wel van toepassing is, 
mag de in artikel 9 bedoelde toestemming 
stilzwijgend worden verleend, en indien 
geen bezwaar is ingediend of voorwaarden 
zijn gesteld, mag de overbrenging 
dertig dagen na de verzending van de 
bevestiging door de bevoegde autoriteit van 
bestemming overeenkomstig artikel 8 
aanvangen.

2. Wanneer een overbrenging van voor 
nuttige toepassing bestemde afvalstoffen 
plaatsvindt binnen de Gemeenschap, met 
doorvoer via een of meer derde landen 
waarop het OESO-besluit wel van 
toepassing is, mag de in artikel 9 bedoelde 
toestemming stilzwijgend worden verleend, 
en indien geen bezwaar is ingediend of 
voorwaarden zijn gesteld, mag de 
overbrenging dertig dagen na de verzending 
van de bevestiging door de bevoegde 
autoriteit van bestemming overeenkomstig 
artikel 8 aanvangen.

Or. en
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Motivering

Schrapping van overbodige tekst.

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Amendement 126
Artikel 34, lid 3, letter (e)

e) indien de bevoegde autoriteit van 
verzending in de Gemeenschap 42 dagen 
nadat de afvalstoffen de Gemeenschap 
hebben verlaten geen bericht van de 
ontvanger heeft gekregen dat deze de 
afvalstoffen heeft ontvangen, stelt zij 
terstond de bevoegde autoriteit van 
bestemming op de hoogte; en

e) indien de bevoegde autoriteit van 
verzending in de Gemeenschap 42 dagen 
nadat de afvalstoffen de Gemeenschap 
hebben verlaten geen bericht van de 
inrichting heeft gekregen dat deze de 
afvalstoffen heeft ontvangen, stelt zij 
terstond de bevoegde autoriteit van 
bestemming op de hoogte; en

Or. eenl

Motivering

Met het oog op de interne samenhang (zie motivering bij artikel 5, lid 3, letter c).

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Amendement 127
Artikel 34, lid 3, letter (f)

f) het in artikel 4, tweede alinea, punt 4, 
en in artikel 5 bedoelde contract bepaalt dat:

i) de ontvanger de kosten draagt die 
voortvloeien uit de verplichting de 
afvalstoffen terug te brengen naar het 
rechtsgebied van de bevoegde autoriteit van 
verzending en uit de nuttige toepassing of 
verwijdering op een andere, ecologisch 
verantwoorde wijze, indien hij een onjuiste 
verklaring van verwijdering afgeeft op grond 
waarvan de borgsom wordt vrijgegeven;

ii) de ontvanger aan de kennisgever en 
de betrokken bevoegde autoriteiten binnen 
drie dagen na ontvangst van de voor 

f) het in artikel 4, tweede alinea, punt 4, 
en in artikel 5 bedoelde contract bepaalt dat:

i) de inrichting de kosten draagt die 
voortvloeien uit de verplichting de 
afvalstoffen terug te brengen naar het 
rechtsgebied van de bevoegde autoriteit van 
verzending en uit de nuttige toepassing of 
verwijdering op een andere, ecologisch 
verantwoorde wijze, indien zij een onjuiste 
verklaring van verwijdering afgeeft op grond 
waarvan de borgsom wordt vrijgegeven;

ii) de inrichting aan de kennisgever en 
de betrokken bevoegde autoriteiten binnen 
drie dagen na ontvangst van de voor 
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verwijdering bestemde afvalstoffen een 
afschrift zendt van het volledig ingevulde
vervoersdocument, met uitzondering van de 
onder iii) bedoelde verklaring van 
verwijdering; en

iii) de ontvanger zo snel mogelijk, doch 
uiterlijk dertig dagen nadat de verwijdering 
voltooid is en uiterlijk één kalenderjaar na 
de ontvangst van de afvalstoffen, onder zijn
verantwoordelijkheid verklaart dat de 
verwijdering heeft plaatsgevonden en 
afschriften van het vervoersdocument met 
deze verklaring aan de kennisgever en de 
betrokken bevoegde autoriteiten zendt.

verwijdering bestemde afvalstoffen een 
afschrift zendt van het volledig ingevulde 
vervoersdocument, met uitzondering van de 
onder iii) bedoelde verklaring van 
verwijdering; en

iii) de inrichting zo snel mogelijk, doch 
uiterlijk dertig dagen nadat de verwijdering 
voltooid is en uiterlijk één kalenderjaar na 
de ontvangst van de afvalstoffen, onder haar
verantwoordelijkheid verklaart dat de 
verwijdering heeft plaatsgevonden en 
afschriften van het vervoersdocument met 
deze verklaring aan de kennisgever en de 
betrokken bevoegde autoriteiten zendt.

Or. en

Motivering

Met het oog op de interne samenhang (zie motivering bij artikel 5, lid 3, letter c).

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Amendement 128
Artikel 37, lid 3, letter (d)

d) indien de bevoegde autoriteit van 
verzending 42 dagen nadat de afvalstoffen 
de Gemeenschap hebben verlaten geen 
bericht van de ontvanger heeft gekregen dat 
deze de afvalstoffen heeft ontvangen, stelt 
zij onverwijld het land van bestemming op 
de hoogte; en

d) indien de bevoegde autoriteit van 
verzending 42 dagen nadat de afvalstoffen 
de Gemeenschap hebben verlaten geen 
bericht van de inrichting heeft gekregen dat 
deze de afvalstoffen heeft ontvangen, stelt 
zij onverwijld het land van bestemming op 
de hoogte; en

Or. en

Motivering

Met het oog op de interne samenhang (zie motivering bij artikel 5, lid 3, letter c).

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Amendement 129
Artikel 37, lid 3, letter (e)
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e) het in artikel 4, tweede alinea, punt 4, 
en artikel 5 bedoelde contract bepaalt dat:

i) de ontvanger de kosten draagt die 
voortvloeien uit de verplichting de 
afvalstoffen terug te brengen naar het 
rechtsgebied van de bevoegde autoriteit van 
verzending, alsmede uit de nuttige 
toepassing of verwijdering op een andere, 
ecologisch verantwoorde wijze, indien hij
een onjuiste verklaring van nuttige 
toepassing afgeeft op grond waarvan de 
borgsom wordt vrijgegeven;

ii) de ontvanger aan de kennisgever en 
de betrokken bevoegde autoriteiten binnen 
drie werkdagen na ontvangst van de voor 
nuttige toepassing bestemde afvalstoffen een 
afschrift zendt van het volledig ingevuld en 
ondertekend vervoersdocument, met 
uitzondering van de onder iii), bedoelde 
verklaring van nuttige toepassing; en

iii) de ontvanger zo snel mogelijk, doch 
uiterlijk dertig dagen nadat de nuttige 
toepassing voltooid is en uiterlijk één 
kalenderjaar na de ontvangst van de 
afvalstoffen, onder zijn
verantwoordelijkheid verklaart dat de nuttige 
toepassing heeft plaatsgevonden en 
afschriften van het vervoersdocument met 
deze verklaring aan de kennisgever en de 
betrokken bevoegde autoriteiten zendt.

e) het in artikel 4, tweede alinea, punt 4, 
en artikel 5 bedoelde contract bepaalt dat:

i) de inrichting de kosten draagt die 
voortvloeien uit de verplichting de
afvalstoffen terug te brengen naar het 
rechtsgebied van de bevoegde autoriteit van 
verzending, alsmede uit de nuttige 
toepassing of verwijdering op een andere, 
ecologisch verantwoorde wijze, indien zij
een onjuiste verklaring van nuttige 
toepassing afgeeft op grond waarvan de 
borgsom wordt vrijgegeven;

ii) de inrichting aan de kennisgever en 
de betrokken bevoegde autoriteiten binnen 
drie werkdagen na ontvangst van de voor 
nuttige toepassing bestemde afvalstoffen een 
afschrift zendt van het volledig ingevuld en 
ondertekend vervoersdocument, met 
uitzondering van de onder iii), bedoelde 
verklaring van nuttige toepassing; en

iii) de inrichting zo snel mogelijk, doch 
uiterlijk dertig dagen nadat de nuttige 
toepassing voltooid is en uiterlijk één 
kalenderjaar na de ontvangst van de 
afvalstoffen, onder haar
verantwoordelijkheid verklaart dat de nuttige 
toepassing heeft plaatsgevonden en 
afschriften van het vervoersdocument met 
deze verklaring aan de kennisgever en de 
betrokken bevoegde autoriteiten zendt.

Or. en

Motivering

Met het oog op de interne samenhang (zie motivering bij artikel 5, lid 3, letter c).

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Amendement 130
Artikel 37, lid 3, letter (e) punt (ii)

ii) de ontvanger aan de kennisgever en ii) de ontvanger aan de kennisgever en 
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de betrokken bevoegde autoriteiten binnen 
drie werkdagen na ontvangst van de voor 
nuttige toepassing bestemde afvalstoffen een 
afschrift zendt van het volledig ingevuld en 
ondertekend vervoersdocument, met 
uitzondering van de onder iii), bedoelde 
verklaring van nuttige toepassing; en

de betrokken bevoegde autoriteiten binnen 
drie dagen na ontvangst van de voor nuttige 
toepassing bestemde afvalstoffen een 
afschrift zendt van het volledig ingevuld en 
ondertekend vervoersdocument, met 
uitzondering van de onder iii), bedoelde 
verklaring van nuttige toepassing; en

Or. en

Motivering

Om een en ander in lijn te brengen met de artikelen 15c), 16d) en 34, lid 3, letter f)(ii).

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Amendement 131
Artikel 46, lid 1, letter (b)

b) zodra de afvalstoffen de 
Gemeenschap hebben verlaten, zendt het 
douanekantoor van uitgang uit de 
Gemeenschap een afschrift van het 
vervoersdocument aan de bevoegde 
autoriteiten van doorvoer in de 
Gemeenschap waarin het verklaart dat de 
afvalstoffen de Gemeenschap hebben 
verlaten;

b) zodra de afvalstoffen de 
Gemeenschap hebben verlaten, zendt het 
douanekantoor van uitgang uit de 
Gemeenschap een afgestempeld afschrift 
van het vervoersdocument aan de bevoegde 
autoriteiten van doorvoer in de
Gemeenschap waarin het verklaart dat de 
afvalstoffen de Gemeenschap hebben 
verlaten;

Or. en

Motivering

Om een en ander in lijn te brengen met de artikelen 34, lid 3d), 37, lid 3c) en 41, lid 3d).

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Amendement 132
Artikel 47, lid 2, letter (b)

b) zodra de afvalstoffen de 
Gemeenschap hebben verlaten, zendt het 
douanekantoor van uitgang uit de 
Gemeenschap een afschrift van het 
vervoersdocument aan de bevoegde 

b) zodra de afvalstoffen de 
Gemeenschap hebben verlaten, zendt het 
douanekantoor van uitgang uit de 
Gemeenschap een afgestempeld afschrift 
van het vervoersdocument aan de bevoegde 
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autoriteit van doorvoer in de Gemeenschap 
en verklaart dat de afvalstoffen de Gemeen-
schap hebben verlaten;

autoriteit(en) van doorvoer in de 
Gemeenschap en verklaart dat de 
afvalstoffen de Gemeenschap hebben 
verlaten;

Or. en

Motivering

Om een en ander in lijn te brengen met de artikelen 34, lid 3d), 37, lid 3c), 41, lid 3d) en 
46b)..

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 133
Artikel 49, lid 2

2. De lidstaten kunnen in het kader van 
de handhaving van deze verordening onder 
meer voorzien in controles van inrichtingen 
en ondernemingen overeenkomstig 
artikel 13 van Richtlijn 75/442/EEG, 
alsmede in steekproefsgewijze controles 
tijdens de overbrenging of de daaraan 
gerelateerde nuttige toepassing of 
verwijdering.

2. De lidstaten voorzien in het kader 
van de handhaving van deze verordening 
onder meer in controles van inrichtingen en 
ondernemingen overeenkomstig artikel 13 
van Richtlijn 75/442/EEG, alsmede in 
steekproefsgewijze controles tijdens de 
overbrenging of de daaraan gerelateerde 
nuttige toepassing of verwijdering.

Or. en

Motivering

Kernprobleem is dat deze verordening naar behoren wordt nageleefd. Daarom moet de tekst 
worden aangescherpt. 

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Amendement 134
Artikel 49, lid 3, letter (b)

b) op de plaats van bestemming, 
uitgevoerd met de ontvanger;

b) op de plaats van bestemming, 
uitgevoerd met de inrichting;

Or. en



AM\579991NL.doc 53/69 PE 362.657v01-00

NL

Motivering

Met het oog op de interne samenhang (zie motivering bij artikel 5, lid 3, letter c).

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 135
Artikel 49, lid 4

4. De controles kunnen controle van de 
documenten, bevestiging van de aard van de 
afvalstoffen en, indien daar aanleiding voor 
is, fysieke controle van de afvalstoffen 
behelzen.

4. De controles op overbrengingen
behelzen controle van de documenten, 
bevestiging van de aard van de afvalstoffen 
en, indien daar aanleiding voor is, fysieke 
controle van de afvalstoffen. De lidstaten 
controleren ten minste 3% van de 
overbrengingen op hun grondgebied.

Or. en

Motivering

Gezien de milieurisico's van het vervoer van afval is het van essentieel belang dat ten minste 
3% van de transporten verplicht wordt gecontroleerd om voor naleving van de wet te zorgen.

Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Amendement 136
Artikel 50, lid 4 bis (nieuw)

 4 bis. De bevoegde autoriteit van de 
exporterende of importerende lidstaat 
maakt alle niet-vertrouwelijke informatie 
(zoals bepaald door de relevante nationale 
of communautaire wetgeving) in 
kennisgevingen van overbrengingen die zij 
heeft ontvangen of  waarmee zij heeft 
ingestemd, alle brieven van instemming en 
alle daarop betrekking hebbende 
documenten 30 dagen na de ontvangst van 
deze kennisgevingen openbaar, bij 
voorbeeld via internet.

Or. en
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Motivering

Informatie over het transport van afval moet in overeenstemming met het Verdrag van Aarhus 
en de richtlijn inzake de vrije toegang tot milieu-informatie toegankelijk zijn, met 
uitzondering van bepaalde gegevens die krachtens de communautaire of nationale wetgeving 
als vertrouwelijk moeten worden beschouwd. Heropneming van amendement 66 uit de eerste 
lezing, aangepast aan de regels inzake de vertrouwelijkheid van gegevens.

Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Amendement 137
Artikel 56

De Commissie roept, op verzoek van 
lidstaten of indien daartoe anderszins 
aanleiding is, op gezette tijden een 
vergadering van correspondenten bijeen ten 
einde met hen vraagstukken in verband met 
de toepassing van deze verordening te 
bespreken.

De Commissie roept, op verzoek van 
lidstaten of indien daartoe anderszins 
aanleiding is, op gezette tijden een 
vergadering van correspondenten bijeen ten 
einde met hen vraagstukken in verband met 
de toepassing van deze verordening te 
bespreken. Hiervoor in aanmerking 
komende niet-gouvernementele 
organisaties zouden op deze vergaderingen 
moeten worden uitgenodigd.

Or. en

Motivering

Nieuw amendement om niet-gouvernementele organisaties in de gelegenheid te stellen deel te 
nemen aan vergaderingen die de Commissie op verzoek van de lidstaten belegt met 
correspondenten.

Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Amendement 138
Artikel 57, lid 1, letter (b)

b) mogen niet-ingedeelde soorten 
afvalstoffen voorlopig worden toegevoegd
aan bijlage III B, IV of V in afwachting van 
een besluit tot opneming in de 
desbetreffende bijlagen van het Verdrag van 
Bazel of het OESO-besluit; 

b) moeten niet-ingedeelde soorten 
afvalstoffen voorlopig worden beschouwd 
en beheerd als waren zij opgenomen in
bijlage IV en V in afwachting van een 
besluit tot opneming in de desbetreffende 
bijlagen van het Verdrag van Bazel of het 
OESO-besluit of in de EU-afvalstoffenlijst; 
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Or. en

Motivering

Belangrijke politieke prioriteit is de schrapping van de door de Raad geïntroduceerde bijlage 
IIIB. Dit amendement dient ter wijziging van de tekst van artikel 57 met de beschrijving van 
de bijlagen en de manier waarop deze kunnen worden gebruikt. In plaats van de door de 
Raad voorgestelde procedure, op grond waarvan niet-ingedeeld afval op de lijst met niet-
gevaarlijke afvalstoffen mag worden geplaatst, stellen wij als voorzorgsmaatregel voor om 
niet-ingedeeld afval, totdat is bewezen dat het NIET gevaarlijk is, voorlopig te behandelen als 
ware het opgenomen in bijlage IV en V (gevaarlijk).

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Amendement 139
Artikel 59, lid 2

2. De Commissie evalueert binnen vijf
jaar na …...∗∗ de toepassing van artikel 12, 
lid 1, onder c), onder meer de gevolgen 
ervan voor de milieubescherming en de 
werking van de interne markt. Deze 
evaluatie gaat zo nodig vergezeld van 
passende voorstellen tot wijziging van deze 
bepaling.

2. Op voorstel van de Commissie 
evalueren het Europees Parlement en de 
Raad binnen vier jaar na …...∗∗ deze 
richtlijn in overeenstemming met de nog 
goed te keuren kaderrichtlijn.

Or. en

Motivering

De Europese Commissie zal weldra komen met een kaderrichtlijn over afval, die niet zonder 
gevolgen zal zijn voor deze verordening en waarmee dus rekening moet worden gehouden 
binnen vier jaar na inwerkingtreding van deze verordening.

Amendement ingediend door Avril Doyle

Amendement 140
Artikel 59, lid 2

2. De Commissie evalueert binnen vijf
jaar na …... de toepassing van artikel 12, lid 
1, onder c), onder meer de gevolgen ervan 

2. De Commissie evalueert binnen drie
jaar na …... de toepassing van artikel 12, lid 
1, onder c), en artikel 27 onder meer de 

  
** De datum van toepassing van deze verordening.
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voor de milieubescherming en de werking 
van de interne markt. Deze evaluatie gaat zo 
nodig vergezeld van passende voorstellen tot 
wijziging van deze bepaling.

gevolgen ervan voor de milieubescherming 
en de werking van de interne markt. Deze 
evaluatie gaat zo nodig vergezeld van 
passende voorstellen tot wijziging van deze 
bepaling.

Or. een

Motivering

Drie jaar moet volstaan om de EG-criteria voor milieubescherming ten uitvoer te leggen. 
Afschaffing van de mogelijkheid om nationale criteria te hanteren, zal ertoe bijdragen dat er 
gelijke voorwaarden voor milieubescherming in Europa ontstaan.

De ontwikkeling van dezelfde voorwaarden voor de verwerking van afval in alle lidstaten 
moet worden bevorderd en daarom  moeten deze bepalingen slechts voor beperkte tijd gelden. 
Er moet een stimulans zijn om in heel Europa dezelfde regels toe te passen met het oog op een 
goed functioneren van de interne markt voor de nuttige toepassing van afvalstoffen.

Amendement ingediend door Johannes Blokland, Gyula Hegyi

Amendement 141
Artiel 62, lid 1

1. Tot en met 30 juni 2005 is op alle 
overbrengingen naar Hongarije van al dan 
niet in de bijlagen III en IV vermelde, voor 
nuttige toepassing bestemde afvalstoffen de 
procedure van de voorafgaande 
schriftelijke kennisgeving en toestemming 
overeenkomstig titel II van toepassing.
In afwijking van artikel 12 maken de 
bevoegde autoriteiten bezwaar tegen 
overbrengingen van al dan niet in bijlage 
III en IV vermelde, voor nuttige toepassing 
bestemde afvalstoffen die bestemd zijn voor 
een inrichting waarvoor een tijdelijke 
afwijking geldt van sommige bepalingen
van Richtlijn 94/67/EG van de Raad van 16 
december 1994 betreffende de verbranding 
van gevaarlijke afvalstoffen en Richtlijn 
2001/80/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 23 oktober 2001 inzake de 
beperking van de emissies van bepaalde 
verontreinigende stoffen in de lucht door 
grote stookinstallaties, zolang deze tijdelijke 

schrappen
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afwijking geldt voor de inrichting van 
bestemming.

Or. en

Motivering

Lid 1 moet worden geschrapt omdat de overgangsperiode voor Hongarije is verlopen.

Amendement ingediend door Johannes Blokland, Gyula Hegyi

Amendement 142
Artikel 62, lid 3

3. Tot en met 31 december 2005 is op 
alle overbrengingen naar Malta van al dan 
niet in bijlage III en IV vermelde, voor 
nuttige toepassing bestemde afvalstoffen de 
procedure van de voorafgaande 
schriftelijke kennisgeving en toestemming 
overeenkomstig titel II van toepassing.

In afwijking van artikel 12 maken de 
bevoegde autoriteiten bezwaar tegen 
overbrengingen van al dan niet in 
bijlage III en IV vermelde, voor nuttige 
toepassing bestemde afvalstoffen die 
bestemd zijn voor een inrichting waarvoor 
een tijdelijke afwijking geldt van sommige 
bepalingen van Richtlijn 2001/80/EG, 
zolang deze tijdelijke afwijking geldt voor 
de inrichting van bestemming.

schrappen

Or. en

Motivering

Lid 3 moet worden geschrapt omdat de overgangsperiode voor Malta tegen de tijd van 
inwerkingtreding van de verordening zal zijn verlopen.

Amendement ingediend door Johannes Blokland, Gyula Hegyi

Amendement 143
Artikel 62, lid 4, alinea 2, rij 26
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A4030 A4010

Or. en

Motivering

Afvalstof AD010 uit het Toetredingsverdrag met Polen correspondeert met afvalstof A4010 in 
Bijlage VIII van het Verdrag van Bazel en niet met afvalstof A4030 (die overeenkomt met 
AD020). Lid 4 moet dienovereenkomstig worden gecorrigeerd.

Amendement ingediend door Johannes Blokland, Gyula Hegyi

Amendement 144
Artikel 62, lid 5 bis (nieuw)

5 bis. Tot en met 31 december 2014 is op 
alle overbrengingen naar Bulgarije van in 
bijlage III vermelde, voor nuttige 
toepassing bestemde afvalstoffen de 
procedure van de voorafgaande 
schriftelijke kennisgeving en toestemming 
overeenkomstig Titel II van toepassing.
Tot 31 december 2009 mogen de Bulgaarse 
bevoegde autoriteiten in afwijking van 
artikel 12 bezwaar maken tegen 
overbrengingen naar Bulgarije van de 
volgende in bijlage III en IV vermelde, voor 
nuttige toepassing bestemde afvalstoffen, in 
overeenstemming met de in artikel 11 
genoemde bezwaargronden:
B2070
B2080
B2100
B2120
Y46
Y47
A1010 en A1030 (alleen de streepjes die 
betrekking hebben op arseen en kwik)
A1060
A1140
A2010
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A2020
A2030
A2040
A3030
A3040
A3070
A3120
A3130
A3160
A3170
A3180 (alleen van toepassing m.b.t. tot  
gepolychloreerde naftalenen (PCN's))
A4010
A4050
A4060
A4070
A4090
AB030
AB070
AB120
AB130
AB150
AC060
AC070
AC080
AC150
AC160
AC260
AD150
Deze periode mag worden verlengd tot 
uiterlijk 31 december 2012 overeenkomstig 
de procedure als bedoeld in artikel 18, lid 2 
van Richtlijn 74/442/EEG.
Tot 31 december 2009 mogen de Bulgaarse 
bevoegde autoriteiten in afwijking van 
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artikel 12 bezwaar maken tegen 
overbrengingen naar Bulgarije, in 
overeenstemming met de in artikel 11 
genoemde bezwaargronden, van
(a) de volgende voor nuttige toepassing 
bestemde afvalstoffen van bijlage IV :
A2050
A3030
A3180, uitgezonderd gepolychloreerde 
naftalenen (PCN's)
A3190
A4110
A4120
RB020
en van
(b) niet in de bijlage vermelde, voor nuttige 
toepassing bestemde afvalstoffen.
In afwijking van artikel 12 maken de 
Bulgaarse bevoegde autoriteiten bezwaar 
tegen overbrengingen van al dan niet in 
bijlage III en IV vermelde, voor nuttige 
toepassing bestemde afvalstoffen die 
bestemd zijn voor een inrichting waarvoor 
een tijdelijke afwijking geldt van sommige 
bepalingen van Richtlijn 96/61/EG of 
Richtlijn 2001/80/EG, zolang deze tijdelijke 
afwijking geldt voor de inrichting van 
bestemming.

Or. en

Motivering

De (nieuwe) leden 5 bis en 5 ter introduceren de tekst uit de Toetredingsverdragen met 
Bulgarije en Roemenië in de verordening, zoals is gedaan in de leden 1 t/m 5 voor Hongarije, 
Letland, Malta, Polen en Slowakije. Net als voor Polen moet een aantal afvalstoffen worden 
vervangen door de juiste codes van de bijlagen III en IV. 

Amendement ingediend door Johannes Blokland, Gyula Hegyi

Amendement 145
Artikel 62, lid 5 ter (nieuw)
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5 ter. Tot en met 31 december 2015 is op 
alle overbrengingen naar Roemenië van in 
bijlage III vermelde, voor nuttige 
toepassing bestemde afvalstoffen de 
procedure van de voorafgaande 
schriftelijke kennisgeving en toestemming 
overeenkomstig Titel II van toepassing.
Tot 31 december 2011 mogen de 
Roemeense bevoegde autoriteiten in 
afwijking van artikel 12 bezwaar maken 
tegen overbrengingen naar Roemenië van 
de volgende in bijlage III en IV vermelde, 
voor nuttige toepassing bestemde 
afvalstoffen, in overeenstemming met de in 
artikel 11 genoemde bezwaargronden:
B2070
B2100, behalve alumina-afval
B2120
B4030
Y46
Y47
A1010 en A1030 (alleen de streepjes die 
betrekking hebben op arseen, kwik en 
thallium)
A1060
A1140
A2010
A2020
A2030
A3030
A3040
A3050
A3060
A3070
A3120
A3130
A3140
A3150
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A3160
A3170
A3180 (alleen van toepassing m.b.t. tot  
gepolychloreerde naftalenen (PCN's))
A4010
A4030
A4040
A4050
A4080
A4090
A4100
A4160
AA060
AB030
AB120
AC060
AC070
AC080
AC150
AC160
AC260
AC270
AD120
AD150
Deze periode mag worden verlengd tot 
uiterlijk 31 december 2015 overeenkomstig 
de procedure als bedoeld in artikel 18, lid 2 
van Richtlijn 74/442/EEG.
Tot 31 december 2011 mogen de 
Roemeense bevoegde autoriteiten in 
afwijking van artikel 12 bezwaar maken 
tegen overbrengingen naar Roemenië, in 
overeenstemming met de in artikel 11 
genoemde bezwaargronden, van
(a) de volgende voor nuttige toepassing 
bestemde afvalstoffen van bijlage IV:
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A2050
A3030
A3180, (behalve gepolychloreerde 
naftalenen (PCN's))
A3190
A4110
A4120
RB020
en van
(b) niet in de bijlage vermelde, voor nuttige 
toepassing bestemde afvalstoffen.
Deze periode mag worden verlengd tot 
uiterlijk 31 december 2015 overeenkomstig 
de procedure als bedoeld in artikel 18, lid 2 
van Richtlijn 74/442/EEG.
In afwijking van artikel 12 maken de 
Roemeense bevoegde autoriteiten bezwaar 
tegen overbrengingen van al dan niet in 
bijlage III en IV vermelde, voor nuttige 
toepassing bestemde afvalstoffen die 
bestemd zijn voor een inrichting waarvoor 
een tijdelijke afwijking geldt van sommige 
bepalingen van Richtlijn 96/61/EG, 
Richtlijn 2000/76/EG of Richtlijn 
2001/80/EG, zolang deze tijdelijke 
afwijking geldt voor de inrichting van 
bestemming.

Or. en

Motivering

De (nieuwe) leden 5 bis en 5 ter introduceren de tekst uit de Toetredingsverdragen met 
Bulgarije en Roemenië in de verordening, zoals is gedaan in de leden 1 t/m 5 voor Hongarije, 
Letland, Malta, Polen en Slowakije. Net als voor Polen moet een aantal afvalstoffen worden 
vervangen door de juiste codes van de bijlagen III en IV.

Amendement ingediend door Johannes Blokland, Gyula Hegyi

Amendement 146
Artikel 63, lid 1 bis (nieuw)
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1 bis. Indien de datum van toetreding later 
valt dan de in lid 1 genoemde datum van 
toepassing, zijn artikel 62, lid 5 bis en 
artikel 62, lid 5 ter, in afwijking van lid 1 
van dit artikel, van toepassing vanaf de 
datum van toetreding.

Or. en

Motivering

De overgangsbepalingen voor Bulgarije en Roemenië in artikel 62, lid 5 bis en artikel 62, lid 
5 ter gelden vanaf de datum van toetreding van deze landen, maar niet eerder dan de datum 
van toepassing van deze richtlijn.

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Amendement 147
Bijlage II, deel 1, punt 23 bis (nieuw)

 23 bis. Een afschrift van het contract of een 
bewijs (of een verklaring) inzake het 
bestaan van het contract tussen de 
inrichting en de makelaar of handelaar, 
indien de makelaar of handelaar optreedt 
als ontvanger.

Or. en

Motivering

Wijziging n.a.v. de wijziging van de definitie van ontvanger in artikel 2, lid 14. De 
formulering is verder identiek aan die in bijlage II, deel 1, punt 23.

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Amendement 148
Bijlage II, deel 3, alinea 4

4. De lengte(s) van het traject tussen de 
kennisgever en de ontvanger, evenals van 
eventuele alternatieve routes, ook in geval 
van onvoorziene omstandigheden en, in het 
geval van intermodale overbrenging, de 

4. De lengte(s) van het traject tussen de 
kennisgever en de inrichting, evenals van 
eventuele alternatieve routes, ook in geval 
van onvoorziene omstandigheden en, in het 
geval van intermodale overbrenging, de 
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plaats waar de overlading geschiedt. plaats waar de overlading geschiedt.

Or. en

Motivering

Wijziging met het oog op de interne samenhang. Het afval wordt getransporteerd naar een 
inrichting die zorg draagt voor nuttige toepassing of verwijdering. Daarom is het tranport 
van belang in bijlage II, deel 3, punten 4 en 5.

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Amendement 149
Bijlage II, deel 3, alinea 5

5. Informatie over de kosten van het 
vervoer tussen de kennisgever en de 
ontvanger.

5. Informatie over de kosten van het 
vervoer tussen de kennisgever en de 
inrichting.

Or. en

Motivering

Wijziging met het oog op de interne samenhang. Het afval wordt getransporteerd naar een 
inrichting die zorg draagt voor nuttige toepassing of verwijdering. Daarom is het tranport 
van belang in bijlage II, deel 3, punten 4 en 5.

Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Amendement 150
Bijlage II, deel 3, alinea 12

12. Afschrift van het contract bedoeld in 
deel 1, punten 22 en 23.

12. Afschrift van het contract bedoeld in 
deel 1, punten 22, 23 en 23 bis.

Or. en

Motivering

Wijziging n.a.v. de wijziging van de definitie van ontvanger in artikel 2, lid 14 en van punt 23 
bis (nieuw) in  bijlage II, deel 1.
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Amendement ingediend door María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Amendement 151
Bijlage III, deel I, letter (f bis) (nieuw)

(f bis) zijn de Bazel-codes B1200 en B1210 
niet van toepassing als de slakken specifiek 
zijn geproduceerd om te voldoen aan de 
nationale en desbetreffende internationale 
voorschriften en normen.

Or. en

Motivering

In de vigerende Verordening (EEG) nr. 259/93 betreffende de overbrenging van afvalstoffen 
komt de volgende code voor in Bijlage II (groene lijst):

'GC 070 Slakken, verkregen bij de vervaardiging van ijzer en staal (met inbegrip van 
laaggelegeerd staal) met uitzondering van die slakken die specifiek geproduceerd zijn om te 
voldoen aan de nationale en desbetreffende internationale voorschriften en normen.'

Het amendement is bedoeld om deze thans van kracht zijnde uitzondering te handhaven. 

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 152
Bijlage IIIB

BIJLAGE III B
AANVULLENDE AFVALSTOFFEN VAN 
DE "GROENE" LIJST IN 
AFWACHTING VAN EEN BESLUIT TOT 
OPNEMING IN DE DESBETREFFENDE 
BIJLAGEN VAN HET VERDRAG VAN 
BAZEL OF HET OESO-BESLUIT, ALS 
BEDOELD IN ARTIKEL 57, LID 1, b).

schrappen

Or. en

Motivering

Niet-ingedeelde afvalstoffen mogen in afwachting van indeling niet als "groen" worden 
beschouwd, aangezien dit kan leiden tot onduidelijkheid en de overbrenging of export van 
potentieel gevaarlijk afval. Tot het definitieve besluit in het kader van de OESO of het 
Verdrag van Bazel moet afval als gevaarlijk worden beschouwd.
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Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Amendement 153
Bijlage IIIB

BIJLAGE III B
AANVULLENDE AFVALSTOFFEN VAN 
DE "GROENE" LIJST IN 
AFWACHTING VAN EEN BESLUIT TOT 
OPNEMING IN DE DESBETREFFENDE 
BIJLAGEN VAN HET VERDRAG VAN 
BAZEL OF HET OESO-BESLUIT, ALS 
BEDOELD IN ARTIKEL 57, LID 1, b).

schrappen

Or. en

Motivering

Belangrijke politieke prioriteit is de schrapping van de door de Raad geïntroduceerde bijlage 
IIIB. In plaats van de door de Raad voorgestelde procedure, op grond waarvan niet-
ingedeeld afval op de lijst met niet-gevaarlijke afvalstoffen mag worden geplaatst, stellen wij 
als voorzorgsmaatregel voor om niet-ingedeeld afval, totdat is bewezen dat het NIET 
gevaarlijk is, voorlopig te behandelen als ware het opgenomen in bijlage IV en V (gevaarlijk).

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 154
Bijlage V, inleiding, punt 2

2. Deze bijlage bestaat uit drie delen, 
waarbij de delen 2 en 3 slechts van 
toepassing zijn in zoverre deel 1 niet van 
toepassing is. Om te bepalen of een 
specifieke afvalstof onder bijlage V van deze 
verordening valt, moet men dus eerst 
controleren of de afvalstof in deel 1 van 
bijlage V voorkomt, en zo niet, of zij in 
deel 2 voorkomt en daarna of zij in deel 3 
voorkomt.

2. Deze bijlage bestaat uit drie delen, 
waarbij de delen 2 en 3 slechts van 
toepassing zijn in zoverre lijst A van deel 1 
niet van toepassing is. Om te bepalen of een 
specifieke afvalstof onder bijlage V van deze 
verordening valt, moet men dus eerst 
controleren of de afvalstof in lijst A van
deel 1 van bijlage V voorkomt, en zo niet, of 
zij in deel 2 voorkomt en daarna of zij in 
deel 3 voorkomt. 

Deel 1 is onderverdeeld in twee subsecties: 
lijst A, waarin de afvalstoffen zijn 
opgenomen die volgens artikel 1, lid 1, 
onder a), van het Verdrag van Bazel als 
gevaarlijk zijn aangemerkt en die daarom 

Deel 1 is onderverdeeld in twee subsecties: 
lijst A, waarin de afvalstoffen zijn 
opgenomen die volgens artikel 1, lid 1, 
onder a), van het Verdrag van Bazel als 
gevaarlijk zijn aangemerkt en lijst B, waarin 
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onder het uitvoerverbod vallen, en lijst B, 
waarin de afvalstoffen zijn opgenomen die 
niet onder artikel 1, lid 1, onder a), van het 
Verdrag van Bazel vallen en daarom niet 
onder het uitvoerverbod vallen.

de afvalstoffen zijn opgenomen die niet als 
gevaarlijk zijn aangemerkt.

Om na te gaan of een afvalstof voorkomt in 
deel 1, dient daarom te worden nagegaan of 
deze in lijst A of in lijst B wordt genoemd.
Alleen bij stoffen die noch in lijst A, noch 
in lijst B van deel 1 worden genoemd, moet 
worden nagegaan of de betrokken stof
wordt genoemd bij de gevaarlijke 
afvalstoffen van deel 2 (d.w.z. afvalstoffen 
die met een asterisk zijn gemarkeerd) of 
deel 3; indien zulks het geval is, valt de stof 
onder het uitvoerverbod.

Indien een afvalstof voorkomt in lijst A van
deel 1, valt de stof onder het uitvoerverbod.
Indien een afvalstof niet voorkomt in lijst A 
van deel 1, maar wordt genoemd bij de 
gevaarlijke afvalstoffen van deel 2 (d.w.z. 
afvalstoffen die met een asterisk zijn 
gemarkeerd) of deel 3, valt de stof eveneens
onder het uitvoerverbod.*
______
* Deel 2 is de lijst van afvalstoffen in de zin 
van artikel 1a) van Richtlijn 75/442/EEG 
inzake afvalstoffen en artikel 1, lid 4 van 
Richtlijn 91/689/EEG inzake gevaarlijk 
afval, waarin alle met een asterisk (*) 
gemarkeerde afvalstoffen worden 
beschouwd als gevaarlijk afval. Niet met 
aan asterisk (*) gemarkeerde afvalstoffen 
worden als niet-gevaarlijk aangemerkt.
Deel 3 komt uit aanhangsel 4, delen I en II, 
van het OESO-besluit en bevat afvalstoffen 
die als gevaarlijk zijn aangemerkt.

Or. en

Motivering

Heropneming van de amendementen 69 en 70 van de eerste EP-lezing op 19 november 2003 
(PB C 87E van 7.4.2004), die ook in het gewijzigde voorstel van de Europese Commissie zijn 
opgenomen (COM(2004)172).

Dit amendement wijzigt de rangorde van de afvalstoffenlijsten dusdanig dat de EU-lijst van 
gevaarlijke afvalstoffen een hogere prioriteit heeft dan de lijst van ongevaarlijke afvalstoffen 
uit het Verdrag van Bazel.

Vervanging van amendement 44 ter wille van de duidelijkheid.

Amendement ingediend door Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Amendement 155
Bijlage V, deel 3, lijst B bis (nieuw)
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Lijst B bis
Afvalstoffen die componenten bevatten, of 
bestaan uit componenten, die worden 
genoemd in bijlage II, punt 1, van Richtlijn 
2002/96/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 27 januari 2003 
betreffende afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur (AEEA), tenzij
a) dergelijk afval wordt getaxeerd, getest en 
gekwalificeerd als volledig functionerend 
en bestemd voor direct hergebruik;
b) dergelijk afval wordt getaxeerd, getest en 
gekwalificeerd als reparabel zonder 
noodzakelijke verwijdering of recycling van 
een gevaarlijke component of gevaarlijk 
onderdeel.

Or. en

Motivering

Nu de richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) dit 
jaar in werking is getreden, is het van het allergrootste belang dat de verwachte toename van 
het volume aan ingezamelde AEEA niet leidt tot extra uitvoer van dit materiaal (onder het 
mom van hergebruik) naar ontwikkelingslanden. Volgens rapporten van IMPEL-projecten is 
dit reeds het geval. Om die reden moet in deel 3 van bijlage V de bepaling worden toegevoegd 
dat AEEA van gevaarlijke stoffen moet worden ontdaan overeenkomstig de vereisten van 
bijlage II, deel 1 van de AEEA-Richtlijn of volledig moet functioneren en voor direct 
hergebruik is bestemd of kan worden gerepareerd in het land van bestemming zonder dat 
verwijdering van een gevaarlijke component of  gevaarlijk onderdeel noodzakelijk is (zoals 
wordt voorgesteld in het overleg in het kader van het Verdrag van Bazel).


