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Amendement 32
Jill Evans en Caroline Lucas

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Overweging 1

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(1) Richtlijn 2006/12/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 april 2006 
betreffende afvalstoffen stelt het 
wetgevingskader inzake de behandeling 
van afval in de Gemeenschap vast. In die 
richtlijn worden kernbegrippen zoals 
afvalstoffen, nuttige toepassing en 
verwijdering gedefinieerd en worden de 
essentiële voorwaarden geschapen voor het 
beheer van afvalstoffen, met name door 
een vergunnings- of registratieplicht voor 
inrichtingen of ondernemingen die 
handelingen in het kader van afvalbeheer 
uitvoeren en door een verplichting voor de 
lidstaten om afvalbeheerplannen op te 
stellen, en worden basisbeginselen 
vastgesteld zoals de verplichting om 
afvalstoffen te behandelen zonder dat
negatieve milieueffecten of negatieve 
effecten op de menselijke gezondheid 
optreden, het aanmoedigen van de 
toepassing van de afvalhiërarchie en, 
conform het beginsel de vervuiler betaalt, 
het beginsel dat vereist dat de kosten van 
de afvalverwijdering worden gedragen 
door de huidige of de vorige houder van de 
afvalstoffen of door de producent van het
product waaruit het afval voortkomt.

(1) Richtlijn 2006/12/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 april 2006 
betreffende afvalstoffen stelt het 
wetgevingskader inzake de behandeling 
van afval in de Gemeenschap vast. In die 
richtlijn worden kernbegrippen zoals 
afvalstoffen, nuttige toepassing en 
verwijdering gedefinieerd en worden de 
essentiële voorwaarden geschapen voor het 
beheer van afvalstoffen, met name door 
een vergunnings- of registratieplicht voor 
inrichtingen of ondernemingen die 
handelingen in het kader van afvalbeheer 
uitvoeren en door een verplichting voor de 
lidstaten om afvalbeheerplannen op te 
stellen, en worden basisbeginselen 
vastgesteld zoals de verplichting om 
afvalstoffen te behandelen zonder dat
negatieve milieueffecten of negatieve 
effecten op de menselijke gezondheid 
optreden, de afvalhiërarchie en, conform 
het beginsel de vervuiler betaalt, het 
beginsel dat vereist dat de kosten van de 
afvalverwijdering worden gedragen door 
de huidige of de vorige houder van de 
afvalstoffen of door de producent van het 
product waaruit het afval voortkomt.

Or. en

(Nieuw amendement krachtens artikel 62, lid 2, letter c), van het Reglement)

Motivering

Aanvulling op amendement 21 van de rapporteur, waarmee de afvalhiërarchie als algemene 
regel wordt ingevoerd. Daarom worden de lidstaten door deze richtlijn niet slechts 
“aangemoedigd” de afvalhiërarchie toe te passen.



PE402.733v01-00 4/73 AM\711129NL.doc

NL

Amendement 33
Karl-Heinz Florenz

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Overweging 1 bis (nieuw)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(1 bis) Elk afvalstoffenbeleid moet in de 
eerste plaats tot doel hebben de negatieve 
gevolgen van de productie en het beheer 
van afvalstoffen voor menselijke 
gezondheid en milieu tot een minimum te 
beperken. Afvalwetgeving moet in dit 
opzicht ook gericht zijn op vermindering 
van het gebruik van hulpbronnen en
moet, aangezien dat een van de meest 
efficiënte manieren is om 
broeikasgasemissies terug te dringen, 
volledig bijdragen tot de verwezenlijking 
van de communautaire doelstellingen 
inzake klimaatverandering. 
Afvalwetgeving moet tevens de praktische 
toepassing van de afvalhiërarchie 
bevorderen.

Or. en

(Door dit amendement wordt amendement 1 van de rapporteur aangevuld door het belang 
van de afvalwetgeving voor de beperking van de klimaatverandering te onderstrepen.)

Motivering

In de geest van EP-amendement nr. 38/108/157/141 uit de eerste lezing dient te worden 
onderstreept dat de afvalwetgeving een belangrijke rol speelt bij de beperking van 
broeikasgasemissies. De communautaire doelstellingen inzake klimaatverandering voor 2020 
zouden voor 10% kunnen worden verwezenlijkt door meer nuttig toepasbaar afval nuttig toe 
te passen en te recyclen in plaats van het te verwijderen.
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Amendement 34
Jill Evans en Caroline Lucas

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Overweging 8

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(8) Een doeltreffende en samenhangende 
regeling inzake de verwerking van 
afvalstoffen zou, onder voorbehoud van 
bepaalde uitzonderingen, moeten worden 
toegepast op roerende goederen waarvan 
de houder zich ontdoet, voornemens is zich 
te ontdoen of zich moet ontdoen.

(8) Een doeltreffende en samenhangende 
regeling inzake de verwerking van 
afvalstoffen zou, onder voorbehoud van 
bepaalde uitzonderingen, moeten worden 
toegepast op stoffen en voorwerpen
waarvan de houder zich ontdoet, 
voornemens is zich te ontdoen of zich moet 
ontdoen.

Or. en

(Nieuw amendement krachtens artikel 62, lid 2, letter c), van het Reglement)

Motivering

De term “roerende goederen” is potentieel misleidend en dient te worden vervangen door de 
in de definitie van ‘afval’ gebruikte termen.

Amendement 35
Karin Scheele

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Overweging 9 bis (nieuw)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(9 bis) Ten behoeve van een omvattende 
en preventieve bodembescherming 
kunnen de lidstaten op nationaal niveau 
in hun afvalwetgeving ook voorschriften
opstellen met betrekking tot grond (met 
name verontreinigde grond), ongeacht de 
uitsluiting daarvan van het 
toepassingsgebied van deze richtlijn.

Or. de
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(III)

Motivering

Het gemeenschappelijk standpunt voorziet in de uitsluiting van grond (met inbegrip van niet-
uitgegraven grond) van het toepassingsgebied. Er moet duidelijk worden gemaakt dat de 
lidstaten – met name bij ontstentenis van communautaire voorschriften inzake grond– in het 
kader van hun afvalwetgeving ook voorschriften inzake grond kunnen invoeren.

Amendement 36
Anne Laperrouze

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Overweging 12

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(12) Bij de indeling van een afvalstof als 
gevaarlijke afvalstof moet onder meer 
worden uitgegaan van de communautaire 
wetgeving inzake chemische stoffen, meer 
bepaald met betrekking tot de indeling 
van preparaten als gevaarlijk, inclusief de 
daartoe gehanteerde grenswaarden. 
Voorts moet het systeem waarbij 
afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen
zijn ingedeeld conform de laatstelijk bij 
Beschikking 2000/532/EG van de 
Commissie opgestelde lijst van 
afvalstoffen worden gehandhaafd, 
teneinde een geharmoniseerde indeling 
van afvalstoffen aan te moedigen en te 
komen tot een geharmoniseerde definitie 
van gevaarlijke afvalstoffen binnen de 
Gemeenschap.

(12) Gevaarlijke afvalstoffen worden 
gekwalificeerd op basis van gevaren- en 
risicocriteria. Daarom moeten zij onder 
regelgeving met strikte specificaties 
vallen, teneinde nadelige gevolgen van 
onjuist beheer die het milieu kunnen 
beïnvloeden of risico’s voor de menselijke 
gezondheid en veiligheid met zich 
meebrengen, zoveel mogelijk te 
voorkomen of te beperken. Op grond van 
hun gevaarlijke eigenschappen vereisen 
gevaarlijke afvalstoffen een gepast beheer 
met specifieke en aangepaste inzamelings-
en verwerkingstechnieken, speciale 
controles en speciaal aangepaste 
modaliteiten voor de traceerbaarheid van 
afval. Al degenen die omgaan met 
gevaarlijke afvalstoffen moeten over 
adequate kwalificaties en opleiding 
beschikken.

Or. en

(Amendement 11, aangenomen in eerste lezing)

Motivering

Aangezien de richtlijn gevaarlijke afvalstoffen door de kaderrichtlijn afvalstoffen zal worden 
ingetrokken, is het van bijzonder belang om ervoor te zorgen dat in de tekst van de richtlijn 
voldoende rekening wordt gehouden met de voor het beheer van gevaarlijke afvalstoffen 
verantwoordelijke sector.
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Amendement 37
Françoise Grossetête

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Overweging 12

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(12) Bij de indeling van een afvalstof als 
gevaarlijke afvalstof moet onder meer 
worden uitgegaan van de communautaire 
wetgeving inzake chemische stoffen, meer 
bepaald met betrekking tot de indeling 
van preparaten als gevaarlijk, inclusief de 
daartoe gehanteerde grenswaarden. 
Voorts moet het systeem waarbij 
afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen
zijn ingedeeld conform de laatstelijk bij 
Beschikking 2000/532/EG van de 
Commissie opgestelde lijst van 
afvalstoffen worden gehandhaafd, 
teneinde een geharmoniseerde indeling 
van afvalstoffen aan te moedigen en te 
komen tot een geharmoniseerde definitie 
van gevaarlijke afvalstoffen binnen de 
Gemeenschap.

(12) Gevaarlijke afvalstoffen worden 
gekwalificeerd op basis van gevaren- en 
risicocriteria. Daarom moeten zij onder 
regelgeving met strikte specificaties 
vallen, teneinde nadelige gevolgen van 
onjuist beheer die het milieu kunnen 
beïnvloeden, zoveel mogelijk te 
voorkomen of te beperken en risico’s voor 
de menselijke gezondheid en veiligheid te 
voorkomen. Op grond van hun 
gevaarlijke eigenschappen vereisen 
gevaarlijke afvalstoffen een gepast beheer 
met specifieke en aangepaste inzamelings-
en verwerkingstechnieken, speciale 
controles en speciaal aangepaste 
modaliteiten voor de traceerbaarheid van 
afval. Al degenen die omgaan met 
gevaarlijke afvalstoffen moeten over 
adequate kwalificaties en opleiding 
beschikken. 

Or. en

Motivering

Aangezien de richtlijn gevaarlijke afvalstoffen door de kaderrichtlijn afvalstoffen zal worden 
ingetrokken, is het van bijzonder belang om ervoor te zorgen dat in de tekst van de richtlijn 
voldoende rekening wordt gehouden met de voor het beheer van gevaarlijke afvalstoffen 
verantwoordelijke sector, zoals het Parlement reeds in eerste lezing heeft aanbevolen
(amendement 11, aangenomen in eerste lezing). De invoeging van een verwijzing naar de 
wetgeving inzake chemisch stoffen in deze overweging leidt tot verwarring. De onderhavige 
richtlijn heeft een andere doelstelling dan deze wetgeving.
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Amendement 38
Anne Ferreira

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Overweging 12

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(12) Bij de indeling van een afvalstof als 
gevaarlijke afvalstof moet onder meer 
worden uitgegaan van de communautaire 
wetgeving inzake chemische stoffen, meer 
bepaald met betrekking tot de indeling 
van preparaten als gevaarlijk, inclusief de 
daartoe gehanteerde grenswaarden. 
Voorts moet het systeem waarbij 
afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen
zijn ingedeeld conform de laatstelijk bij 
Beschikking 2000/532/EG van de 
Commissie opgestelde lijst van 
afvalstoffen worden gehandhaafd, 
teneinde een geharmoniseerde
indeling van afvalstoffen aan te moedigen 
en te komen tot een geharmoniseerde 
definitie van gevaarlijke afvalstoffen 
binnen de Gemeenschap.

(12) Gevaarlijke afvalstoffen worden 
gekwalificeerd op basis van gevaren- en 
risicocriteria. Daarom moeten voor deze 
stoffen strikte specificaties gelden, 
teneinde nadelige gevolgen van onjuist 
beheer die het milieu kunnen 
beïnvloeden, zoveel mogelijk te 
voorkomen of te beperken en risico’s voor 
de menselijke gezondheid en veiligheid te 
voorkomen. Op grond van hun 
gevaarlijke eigenschappen vereisen 
gevaarlijke afvalstoffen een gepast beheer 
met specifieke en aangepaste inzamelings-
en verwerkingstechnieken, speciale 
controles en speciaal aangepaste 
modaliteiten voor de traceerbaarheid van 
afval. Al degenen die omgaan met 
gevaarlijke afvalstoffen moeten over 
adequate kwalificaties en opleiding 
beschikken.

Or. fr

(Herinvoering van amendement 11, aangenomen in eerste lezing)

Motivering

Het intrekken van de richtlijn gevaarlijke afvalstoffen mag niet worden geïnterpreteerd als 
afzwakking van de vereisten met betrekking tot het beheer van gevaarlijke afvalstoffen. 
Daarom is het van belang om in dezen in de overwegingen een duidelijk standpunt in te 
nemen.
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Amendement 39
Jill Evans en Caroline Lucas

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Overweging 12 bis (nieuw)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(12 bis) Gevaarlijke afvalstoffen moeten 
onder regelgeving met strikte specificaties 
vallen, teneinde nadelige gevolgen van 
onjuist beheer die het milieu kunnen 
beïnvloeden, zoveel mogelijk te 
voorkomen of te beperken en risico’s voor 
de menselijke gezondheid en veiligheid te 
voorkomen. Op grond van hun 
gevaarlijke eigenschappen vereisen 
gevaarlijke afvalstoffen een gepast beheer 
met specifieke en aangepaste inzamelings-
en verwerkingstechnieken, speciale 
controles en speciaal aangepaste 
modaliteiten voor de traceerbaarheid van 
afval. Al degenen die omgaan met 
gevaarlijke afvalstoffen moeten over 
adequate kwalificaties en opleiding 
beschikken.

Or. en

(Herinvoering in gewijzigde vorm van amendement 11 uit de eerste lezing)

Amendement 40
Jill Evans en Caroline Lucas

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Overweging 17

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(17) De definities van nuttige toepassing en 
verwijdering moeten worden gewijzigd, 
om een duidelijk onderscheid te maken 
tussen beide begrippen op basis van het 
reële verschil in milieueffect, in de vorm 
van de vervanging van natuurlijke 
hulpbronnen in de economie. Daarbij 
moeten de mogelijke voordelen voor het 

(17) De definities van nuttige toepassing en 
verwijdering moeten worden gewijzigd, 
om een duidelijk onderscheid te maken 
tussen beide begrippen op basis van het 
reële verschil in milieueffect, in de vorm 
van de vervanging van natuurlijke 
hulpbronnen in de economie. Daarbij 
moeten de mogelijke voordelen voor het 
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milieu en de menselijke gezondheid van
het gebruik van afval als grondstof 
onderkend worden. Bovendien kunnen 
richtsnoeren worden opgesteld ter 
verduidelijking van de gevallen waarin dit 
onderscheid in de praktijk moeilijk te 
maken valt of waarin de indeling van een 
activiteit als nuttige toepassing niet in
overeenstemming is met de reële
milieueffecten van de handeling.

milieu en de menselijke gezondheid van
het gebruik van afval als grondstof 
onderkend worden. Bovendien moeten 
criteria worden opgesteld ter 
verduidelijking van de gevallen waarin dit 
onderscheid in de praktijk moeilijk te 
maken valt of waarin de indeling van een 
activiteit als nuttige toepassing niet in
overeenstemming is met de reële
milieueffecten van de handeling.

Or. en

(Nieuw amendement krachtens artikel 62, lid 2, letter c), van het Reglement, in lijn met
amendement 38/108/157/140/141 uit de eerste lezing)

Motivering

Dit amendement houdt verband met het amendement van dezelfde auteurs op artikel 8, lid 2. 
Voor het geval er in deze richtlijn efficiëntiecriteria worden vastgesteld voor 
afvalverbranding, moet dit ook voor andere vormen van nuttige toepassing gebeuren, opdat 
een duidelijker onderscheid kan worden gemaakt tussen echt nuttige toepassingen en 
toepassingen die alleen in schijn nuttig zijn. Aangezien dergelijke criteria essentiële 
elementen van de richtlijn zouden vormen, dienen zij bij medebeslissing te worden 
vastgesteld.

Amendement 41
Karin Scheele

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Overweging 17 bis (nieuw)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(17 bis) Tot de vereisten van zinvolle en 
milieuvriendelijke recycling behoort dat
ook moet worden voldaan aan de in deze 
richtlijn neergelegde voorwaarden op 
basis waarvan de criteria voor de einde-
afvalfase-status kunnen worden 
opgesteld.

Or. de
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Motivering

Artikel 5, lid 1, van het gemeenschappelijk standpunt bevat ten opzichte van het 
Commissievoorstel aanvullende voorwaarden op basis waarvan criteria voor de einde-
afvalfase-status worden opgesteld. Deze voorwaarden dienen een hoog niveau van milieu- en 
gezondheidsbescherming te waarborgen en het zou goed zijn als deze eveneens van 
toepassing zouden zijn op zinvolle recycling.

Amendement 42
Jill Evans en Caroline Lucas

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Overweging 18

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(18) In deze richtlijn dient te worden 
verduidelijkt in welke gevallen de 
verbranding van vast stedelijk afval 
energie-efficiënt is en kan worden 
beschouwd als een nuttige toepassing.

Schrappen

Or. en

(Nieuw amendement krachtens artikel 62, lid 2, letter c), van het Reglement, in lijn met
amendement 83 uit de eerste lezing)

Motivering

Op grond van het gemeenschappelijk standpunt zou de verbranding van huisvuil in bepaalde 
verbrandingsinstallaties worden geherclassificeerd als behandeling voor nuttige toepassing, 
ook al werken deze niet met de best beschikbare technologie. Een dergelijke herclassificering 
zou ertoe leiden dat vuilverbrandingsinstallaties nog meer investeringen aantrekken, met 
nadelige gevolgen voor de investeringen voor hergebruik en recycling, met behulp waarvan 
meer energie en natuurlijke hulpbronnen kunnen worden bespaard dan met verbranding.
Herclassificeringen van deze aard dienen derhalve uit het gemeenschappelijk standpunt te 
worden geschrapt. Dergelijke efficiëntieoverwegingen kunnen beter bij de revisie van de 
IPPC-richtlijn en de afvalverbrandingsrichtlijn worden behandeld.
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Amendement 43
Jill Evans en Caroline Lucas

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Overweging 20

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(20) Er mag geen verwarring bestaan over 
de diverse aspecten van de definitie van 
afvalstoffen en indien nodig moeten er 
passende procedures worden toegepast op 
bijproducten die geen afvalstoffen zijn 
enerzijds en op afvalstoffen die niet langer 
afvalstoffen zijn anderzijds. De definitie 
van afvalstoffen dient in bepaalde 
opzichten te worden gespecificeerd, en
daarom moet in deze richtlijn duidelijk 
worden gemaakt:

(20) Er mag geen verwarring bestaan over 
de diverse aspecten van de definitie van 
afvalstoffen en indien nodig moeten er 
passende procedures worden toegepast op 
bijproducten die geen afvalstoffen zijn 
enerzijds en op afvalstoffen die niet langer 
afvalstoffen zijn anderzijds. De definitie 
van afvalstoffen dient in bepaalde 
opzichten te worden gespecificeerd, en
daarom moet in deze richtlijn duidelijk 
worden gemaakt:

– in welke gevallen stoffen of voorwerpen 
die het resultaat zijn van een 
productieproces dat niet in de eerste plaats 
op het vervaardigen van die stoffen of 
voorwerpen gericht is, bijproducten en 
geen afvalstoffen zijn. De beslissing dat 
een stof geen afvalstof is, kan alleen 
worden genomen op grond van een 
gecoördineerde, op gezette tijden te 
actualiseren beleidslijn, en mag niet strijdig 
zijn met de bescherming van het milieu en 
de menselijke gezondheid. Indien het 
gebruik van een bijproduct is toegestaan 
krachtens een milieuvergunning of 
algemene milieuvoorschriften, kan dit door 
de lidstaten worden gebruikt als instrument 
om te besluiten dat er al met al geen 
negatieve gevolgen voor het milieu of de 
menselijke gezondheid te verwachten zijn;
en

– in welke gevallen stoffen of voorwerpen 
die het resultaat zijn van een 
productieproces dat niet in de eerste plaats 
op het vervaardigen van die stoffen of 
voorwerpen gericht is, bijproducten en 
geen afvalstoffen zijn. De beslissing dat 
een stof geen afvalstof is, kan alleen 
worden genomen op grond van een 
gecoördineerde, op gezette tijden te 
actualiseren beleidslijn, en mag niet strijdig 
zijn met de bescherming van het milieu en 
de menselijke gezondheid. Indien het 
gebruik van een bijproduct is toegestaan 
krachtens een milieuvergunning of 
algemene milieuvoorschriften, kan dit door 
de lidstaten worden gebruikt als instrument 
om te besluiten dat er al met al geen 
negatieve gevolgen voor het milieu of de 
menselijke gezondheid te verwachten zijn;
en

– in welke gevallen een bepaalde stof niet 
langer een afvalstof is, door vaststelling 
van ter zake dienende criteria die een hoge 
mate van milieubescherming en 
economische en milieuvoordelen bieden; 
categorieën afvalstoffen waarvoor “einde-
afvalfase”-specificaties en -criteria dienen 
te worden bepaald, zijn, onder meer, bouw-
en sloopafval, bepaalde soorten as en 

– in welke gevallen een bepaalde stof niet 
langer een afvalstof is, door vaststelling 
van ter zake dienende criteria die een hoge 
mate van milieubescherming en 
economische en milieuvoordelen bieden; 
categorieën afvalstoffen waarvoor “einde-
afvalfase”-specificaties en -criteria dienen 
te worden bepaald, zijn, onder meer, bouw-
en sloopafval, bepaalde soorten as en 
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slakken, metaalschroot, compost, papier-
en glasafval. Een nuttige toepassing voor 
het bereiken van de einde-afvalfase-status 
kan beperkt blijven tot een controle van de 
afvalstof, waarbij wordt nagegaan of zij
voldoet aan de criteria om niet langer als 
afvalstof te gelden.

slakken, metaalschroot, compost, papier-
en glasafval.

De concepten van bijproducten en 
afvalstoffen die niet langer afvalstoffen 
zijn, zijn niet van toepassing in het geval 
van grensoverschrijdende overbrenging 
naar derde landen.

Or. en

(Het eerste deel van dit amendement is een nieuw amendement krachtens artikel 62, lid 2, 
letter c), van het Reglement, het tweede deel is nieuw en heeft ten doel een omissie in de 

eerste lezing te verhelpen, teneinde overeenstemming met internationale verplichtingen te 
waarborgen.)

Motivering

Deel 1: in lijn met de amendementen 4 en 11 van de rapporteur kunnen afvalstoffen alleen 
dan niet meer als afvalstoffen worden aangemerkt, wanneer het hergebruik, de recycling of
andere vormen van nuttige toepassing zijn voltooid. De controle van de afvalstof betekent nog 
geen voltooiing van dergelijke toepassingen.

Deel 2: de concepten van bijproducten en afvalstoffen die niet langer afvalstoffen zijn, komen 
niet voor in de internationale afvalwetgeving zoals het Verdrag van Bazel inzake de 
beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen. Teneinde 
volledige overeenstemming met de internationale verplichtingen te waarborgen, kunnen deze 
concepten niet worden toegepast in het geval van grensoverschrijdende overbrenging.

Amendement 44
Jules Maaten

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Overweging 20

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(20) Er mag geen verwarring bestaan over 
de diverse aspecten van de definitie van 
afvalstoffen en indien nodig moeten er 
passende procedures worden toegepast op 
bijproducten die geen afvalstoffen zijn 

(20) Er mag geen verwarring bestaan over 
de diverse aspecten van de definitie van 
afvalstoffen en indien nodig moeten er 
passende procedures worden toegepast op 
bijproducten die geen afvalstoffen zijn 
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enerzijds en op afvalstoffen die niet langer 
afvalstoffen zijn anderzijds. De definitie 
van afvalstoffen dient in bepaalde 
opzichten te worden gespecificeerd, en
daarom moet in deze richtlijn duidelijk 
worden gemaakt:

enerzijds en op afvalstoffen die niet langer 
afvalstoffen zijn anderzijds. De definitie 
van afvalstoffen dient in bepaalde 
opzichten te worden gespecificeerd, en
daarom moet in deze richtlijn duidelijk 
worden gemaakt:

– in welke gevallen stoffen of voorwerpen 
die het resultaat zijn van een
productieproces dat niet in de eerste plaats 
op het vervaardigen van die stoffen of 
voorwerpen gericht is, bijproducten en 
geen afvalstoffen zijn. De beslissing dat 
een stof geen afvalstof is, kan alleen 
worden genomen op grond van een 
gecoördineerde, op gezette tijden te 
actualiseren beleidslijn, en mag niet strijdig 
zijn met de bescherming van het milieu en 
de menselijke gezondheid. Indien het 
gebruik van een bijproduct is toegestaan 
krachtens een milieuvergunning of 
algemene milieuvoorschriften, kan dit door 
de lidstaten worden gebruikt als instrument 
om te besluiten dat er al met al geen 
negatieve gevolgen voor het milieu of de 
menselijke gezondheid te verwachten zijn;
en

– in welke gevallen stoffen of voorwerpen 
die het resultaat zijn van een 
productieproces dat niet in de eerste plaats 
op het vervaardigen van die stoffen of 
voorwerpen gericht is, bijproducten en 
geen afvalstoffen zijn. De beslissing dat 
een stof geen afvalstof is, kan alleen 
worden genomen op grond van een 
gecoördineerde, op gezette tijden te 
actualiseren beleidslijn, en mag niet strijdig 
zijn met de bescherming van het milieu en 
de menselijke gezondheid. Indien het 
gebruik van een bijproduct is toegestaan 
krachtens een milieuvergunning of 
algemene milieuvoorschriften, kan dit door 
de lidstaten worden gebruikt als instrument 
om te besluiten dat er al met al geen 
negatieve gevolgen voor het milieu of de 
menselijke gezondheid te verwachten zijn;
en

– in welke gevallen een bepaalde stof niet 
langer een afvalstof is, door vaststelling 
van ter zake dienende criteria die een hoge 
mate van milieubescherming en 
economische en milieuvoordelen bieden; 
categorieën afvalstoffen waarvoor “einde-
afvalfase”-specificaties en -criteria dienen 
te worden bepaald, zijn, onder meer, bouw-
en sloopafval, bepaalde soorten as en 
slakken, metaalschroot, compost, papier-
en glasafval. Een nuttige toepassing voor 
het bereiken van de einde-afvalfase-status 
kan beperkt blijven tot een controle van de 
afvalstof, waarbij wordt nagegaan of zij
voldoet aan de criteria om niet langer als 
afvalstof te gelden.

– in welke gevallen een bepaalde stof niet 
langer een afvalstof is, door vaststelling 
van ter zake dienende criteria die een hoge 
mate van milieubescherming en 
economische en milieuvoordelen bieden; 
categorieën afvalstoffen waarvoor “einde-
afvalfase”-specificaties en -criteria dienen 
te worden bepaald, zijn, onder meer, bouw-
en sloopafval, bepaalde soorten as, 
metaalschroot, compost, papier- en 
glasafval. Een nuttige toepassing voor het 
bereiken van de einde-afvalfase-status kan 
beperkt blijven tot een controle van de 
afvalstof, waarbij wordt nagegaan of zij
voldoet aan de criteria om niet langer als 
afvalstof te gelden.

Or. en
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Motivering

Aangezien bepaalde soorten slakken eerder als typische bijproducten moeten worden 
beschouwd dan als afvalstoffen, is de opname van slakken in de lijst van materialen die
potentieel in aanmerking komen voor een beoordeling aan de hand van “einde-afvalfase”-
criteria.

.

Amendement 45
Anne Ferreira

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Overweging 20

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(20) Er mag geen verwarring bestaan over 
de diverse aspecten van de definitie van 
afvalstoffen en indien nodig moeten er 
passende procedures worden toegepast op 
bijproducten die geen afvalstoffen zijn 
enerzijds en op afvalstoffen die niet langer 
afvalstoffen zijn anderzijds. De definitie 
van afvalstoffen dient in bepaalde 
opzichten te worden gespecificeerd, en
daarom moet in deze richtlijn duidelijk 
worden gemaakt:

(20) Er mag geen verwarring bestaan over 
de diverse aspecten van de definitie van 
afvalstoffen en er moeten passende 
procedures worden toegepast op 
afvalstoffen die niet langer afvalstoffen 
zijn. De definitie van afvalstoffen dient in 
bepaalde opzichten te worden 
gespecificeerd, en daarom moet in deze 
richtlijn duidelijk worden gemaakt:

- in welke gevallen stoffen of voorwerpen 
die het resultaat zijn van een 
productieproces dat niet in de eerste 
plaats op het vervaardigen van die stoffen 
of voorwerpen gericht is, bijproducten en 
geen afvalstoffen zijn. De beslissing dat 
een stof geen afvalstof is, kan alleen 
worden genomen op grond van een 
gecoördineerde, op gezette tijden te 
actualiseren beleidslijn, en mag niet 
strijdig zijn met de bescherming van het 
milieu en de menselijke gezondheid. 
Indien het gebruik van een bijproduct is 
toegestaan krachtens een 
milieuvergunning of algemene 
milieuvoorschriften, kan dit door de 
lidstaten worden gebruikt als instrument 
om te besluiten dat er al met al geen 
negatieve gevolgen voor het milieu of de 
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menselijke gezondheid te verwachten zijn;
en

- in welke gevallen een bepaalde stof niet 
langer een afvalstof is, door vaststelling 
van ter zake dienende criteria die een hoge 
mate van milieubescherming en 
economische en milieuvoordelen bieden; 
categorieën afvalstoffen waarvoor “einde-
afvalfase”-specificaties en -criteria dienen 
te worden bepaald, zijn, onder meer, bouw-
en sloopafval, bepaalde soorten as en 
slakken, metaalschroot, compost, papier-
en glasafval. Een nuttige toepassing voor 
het bereiken van de einde-afvalfase-status 
kan beperkt blijven tot een controle van de 
afvalstof, waarbij wordt nagegaan of zij
voldoet aan de criteria om niet langer als 
afvalstof te gelden.

- in welke gevallen een bepaalde stof niet 
langer een afvalstof is, door vaststelling 
van ter zake dienende criteria die een hoge 
mate van milieubescherming en 
economische en milieuvoordelen bieden; 
categorieën afvalstoffen waarvoor “einde-
afvalfase”-specificaties en -criteria dienen 
te worden bepaald, zijn, onder meer, bouw-
en sloopafval, bepaalde soorten as en 
slakken, metaalschroot, compost, papier-
en glasafval. Een nuttige toepassing voor
het bereiken van de einde-afvalfase-status 
kan beperkt blijven tot een controle van de 
afvalstof, waarbij wordt nagegaan of zij
voldoet aan de criteria om niet langer als 
afvalstof te gelden.

Or. fr

Motivering

De door de Commissie op 27 februari 2007 gepubliceerde richtsnoeren vormen het passende 
kader waarbinnen deze vraag, ook ter voorkoming van eventuele gerechtelijke procedures,
dient te worden beantwoord. De definitie in het gemeenschappelijk standpunt van de Raad 
zou tot grotere verwarring en tot een onwenselijke herclassificering van afvalstoffen als 
bijproducten kunnen leiden.

Amendement 46
Adriana Poli Bortone

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Overweging 20

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(20) Er mag geen verwarring bestaan over 
de diverse aspecten van de definitie van 
afvalstoffen en indien nodig moeten er 
passende procedures worden toegepast op 
bijproducten die geen afvalstoffen zijn 
enerzijds en op afvalstoffen die niet langer 
afvalstoffen zijn anderzijds. De definitie 

(20) Er mag geen verwarring bestaan over 
de diverse aspecten van de definitie van 
afvalstoffen en indien nodig moeten er 
passende procedures worden toegepast op 
bijproducten die geen afvalstoffen zijn 
enerzijds en op afvalstoffen die niet langer 
afvalstoffen zijn anderzijds. De definitie 
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van afvalstoffen dient in bepaalde 
opzichten te worden gespecificeerd, en
daarom moet in deze richtlijn duidelijk 
worden gemaakt:

van afvalstoffen dient in bepaalde 
opzichten te worden gespecificeerd, en
daarom moet in deze richtlijn duidelijk 
worden gemaakt:

– in welke gevallen stoffen of voorwerpen 
die het resultaat zijn van een 
productieproces dat niet in de eerste plaats 
op het vervaardigen van die stoffen of 
voorwerpen gericht is, bijproducten en 
geen afvalstoffen zijn. De beslissing dat 
een stof geen afvalstof is, kan alleen 
worden genomen op grond van een 
gecoördineerde, op gezette tijden te 
actualiseren beleidslijn, en mag niet strijdig 
zijn met de bescherming van het milieu en 
de menselijke gezondheid. Indien het 
gebruik van een bijproduct is toegestaan 
krachtens een milieuvergunning of 
algemene milieuvoorschriften, kan dit door 
de lidstaten worden gebruikt als instrument 
om te besluiten dat er al met al geen 
negatieve gevolgen voor het milieu of de 
menselijke gezondheid te verwachten zijn; 
en

– in welke gevallen stoffen of voorwerpen 
die het resultaat zijn van een 
productieproces dat niet in de eerste plaats 
op het vervaardigen van die stoffen of 
voorwerpen gericht is, bijproducten en 
geen afvalstoffen zijn. De beslissing dat 
een stof geen afvalstof is, kan alleen 
worden genomen op grond van een 
gecoördineerde, op gezette tijden te 
actualiseren beleidslijn, en mag niet strijdig 
zijn met de bescherming van het milieu en 
de menselijke gezondheid. Indien het 
gebruik van een bijproduct is toegestaan 
krachtens een milieuvergunning of 
algemene milieuvoorschriften, kan dit door 
de lidstaten worden gebruikt als instrument 
om te besluiten dat er al met al geen 
negatieve gevolgen voor het milieu of de 
menselijke gezondheid te verwachten zijn; 
en

– in welke gevallen een bepaalde stof niet 
langer een afvalstof is, door vaststelling 
van ter zake dienende criteria die een hoge 
mate van milieubescherming en 
economische en milieuvoordelen bieden; 
categorieën afvalstoffen waarvoor “einde-
afvalfase”-specificaties en -criteria dienen 
te worden bepaald, zijn, onder meer, bouw-
en sloopafval, bepaalde soorten as en 
slakken, metaalschroot, compost, papier-
en glasafval. Een nuttige toepassing voor 
het bereiken van de einde-afvalfase-status 
kan beperkt blijven tot een controle van de 
afvalstof, waarbij wordt nagegaan of zij
voldoet aan de criteria om niet langer als 
afvalstof te gelden.

– in welke gevallen een bepaalde stof niet 
langer een afvalstof is, door vaststelling 
van ter zake dienende criteria die een hoge 
mate van milieubescherming en 
economische en milieuvoordelen bieden; 
categorieën afvalstoffen waarvoor “einde-
afvalfase”-specificaties en -criteria dienen 
te worden bepaald, zijn, onder meer, bouw-
en sloopafval, bepaalde soorten as en 
slakken, metaalschroot, compost, papier-
en glasafval evenals bepaalde andere 
categorieën van afvalstoffen die, ook met 
behulp van de bestaande Europese 
technische normen, duidelijk kunnen 
worden gedefinieerd. Een nuttige 
toepassing voor het bereiken van de einde-
afvalfase-status kan beperkt blijven tot een 
controle van de afvalstof, waarbij wordt 
nagegaan of zij voldoet aan de criteria om 
niet langer als afvalstof te gelden.

Or. en
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Motivering

Het moet duidelijk zijn dat alleen bepaalde specifieke en duidelijk definieerbare afvalstromen 
in aanmerkingen moeten kunnen komen voor de einde-afvalfase-status. De Europese 
technische normen vormen een goede basis voor de definitie van specifieke categorieën van 
afvalstoffen en voor het verkrijgen van informatie over hun technische en milieu-
eigenschappen.

Amendement 47
Vittorio Prodi

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Overweging 20

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(20) Er mag geen verwarring bestaan over 
de diverse aspecten van de definitie van 
afvalstoffen en indien nodig moeten er 
passende procedures worden toegepast op 
bijproducten die geen afvalstoffen zijn 
enerzijds en op afvalstoffen die niet langer 
afvalstoffen zijn anderzijds. De definitie 
van afvalstoffen dient in bepaalde 
opzichten te worden gespecificeerd, en
daarom moet in deze richtlijn duidelijk 
worden gemaakt:

(20) Er mag geen verwarring bestaan over 
de diverse aspecten van de definitie van 
afvalstoffen en indien nodig moeten er 
passende procedures worden toegepast op 
bijproducten die geen afvalstoffen zijn 
enerzijds en op afvalstoffen die niet langer 
afvalstoffen zijn anderzijds. De definitie 
van afvalstoffen dient in bepaalde 
opzichten te worden gespecificeerd, en
daarom moet in deze richtlijn duidelijk 
worden gemaakt:

– in welke gevallen stoffen of voorwerpen 
die het resultaat zijn van een 
productieproces dat niet in de eerste plaats 
op het vervaardigen van die stoffen of 
voorwerpen gericht is, bijproducten en 
geen afvalstoffen zijn. De beslissing dat 
een stof geen afvalstof is, kan alleen 
worden genomen op grond van een 
gecoördineerde, op gezette tijden te 
actualiseren beleidslijn, en mag niet strijdig 
zijn met de bescherming van het milieu en 
de menselijke gezondheid. Indien het 
gebruik van een bijproduct is toegestaan 
krachtens een milieuvergunning of 
algemene milieuvoorschriften, kan dit door 
de lidstaten worden gebruikt als instrument 
om te besluiten dat er al met al geen 
negatieve gevolgen voor het milieu of de 
menselijke gezondheid te verwachten zijn; 
en

– in welke gevallen stoffen of voorwerpen 
die het resultaat zijn van een 
productieproces dat niet in de eerste plaats 
op het vervaardigen van die stoffen of 
voorwerpen gericht is, bijproducten en 
geen afvalstoffen zijn. De beslissing dat 
een stof geen afvalstof is, kan alleen 
worden genomen op grond van een 
gecoördineerde, op gezette tijden te 
actualiseren beleidslijn, en mag niet strijdig 
zijn met de bescherming van het milieu en 
de menselijke gezondheid. Indien het 
gebruik van een bijproduct is toegestaan 
krachtens een milieuvergunning of 
algemene milieuvoorschriften, kan dit door 
de lidstaten worden gebruikt als instrument 
om te besluiten dat er al met al geen 
negatieve gevolgen voor het milieu of de 
menselijke gezondheid te verwachten zijn;
en
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– in welke gevallen een bepaalde stof niet 
langer een afvalstof is, door vaststelling 
van ter zake dienende criteria die een hoge 
mate van milieubescherming en 
economische en milieuvoordelen bieden; 
categorieën afvalstoffen waarvoor “einde-
afvalfase”-specificaties en -criteria dienen 
te worden bepaald, zijn, onder meer, bouw-
en sloopafval, bepaalde soorten as en 
slakken, metaalschroot, compost, papier-
en glasafval. Een nuttige toepassing voor 
het bereiken van de einde-afvalfase-status 
kan beperkt blijven tot een controle van de 
afvalstof, waarbij wordt nagegaan of zij
voldoet aan de criteria om niet langer als 
afvalstof te gelden.

– in welke gevallen een bepaalde stof niet 
langer een afvalstof is, door vaststelling 
van ter zake dienende criteria die een hoge 
mate van milieubescherming en 
economische en milieuvoordelen bieden; 
categorieën afvalstoffen waarvoor “einde-
afvalfase”-specificaties en -criteria dienen 
te worden bepaald, zijn, onder meer, bouw-
en sloopafval, bepaalde soorten as en 
slakken, metaalschroot, compost, papier-
en glasafval en geclassificeerde 
alternatieve brandstoffen met een hoog 
gehalte aan hergebruikte biomassa. Een 
nuttige toepassing voor het bereiken van de 
einde-afvalfase-status kan beperkt blijven 
tot een controle van de afvalstof, waarbij 
wordt nagegaan of zij voldoet aan de 
criteria om niet langer als afvalstof te 
gelden.

Or. en

Motivering

Om te voorkomen dat de markt door het gebruik van verse biomassa voor energiedoeleinden
wordt verstoord, is het nodig om het gebruik van alternatieve brandstoffen met een hoog 
gehalte aan hergebruikte biomassa te bevorderen. Een dergelijke biomassafractie is CO2-
neutraal. Sommige van deze brandstofsoorten zijn van zo’n hoge kwaliteit dat zij, in plaats 
van traditionele (fossiele) brandstoffen, kunnen worden toegepast in gecontroleerde 
industriële installaties. Hierdoor kan op primaire natuurlijke hulpbronnen (bv. kolen, 
ongebruikte biomassa) en CO2-emissies worden bespaard en wordt een bijdrage geleverd 
aan de EU-

Amendement 48
Karin Scheele

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Overweging 20 bis (nieuw)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(20 bis) De einde-afvalfase-status mag 
geen nadelig eindeffect voor de 
gezondheid of het milieu sorteren door het 
gebruik van de stof of het voorwerp in 
kwestie. Dit betekent dat secundaire 
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producten in geen geval een significant 
hoger gehalte aan verontreinigende 
stoffen mogen hebben dan vergelijkbare 
primaire materialen. Dit criterium moet 
door een kwaliteitsborgingssysteem 
worden gewaarborgd.

Or. de

(Het artikel inzake de einde-afvalfase-status wordt door het gemeenschappelijk standpunt 
gewijzigd. Hierdoor is een verduidelijking noodzakelijk.))

Motivering

De einde-afvalfase-status mag geen schade berokkenen aan het milieu of de gezondheid. Het 
bijmengen van verontreinigende stoffen in een product kan er evenwel toe leiden dat die 
stoffen in het milieu worden verspreid. Zo kan bijvoorbeeld de toepassing van gezuiverd 
loodglas uit kathodestraalbuizen in bouwmaterialen in de toekomst bij de afbraak van 
gebouwen resulteren in de verspreiding van lood. In dit geval is er dus geen sprake van 
duurzaam gebruik van secondaire producten. 
.

Amendement 49
Karl-Heinz Florenz

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Overweging 22

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(22) Ter wille van de zekerheid en de 
samenhang mag de Commissie op basis 
van de definitie van afvalstoffen 
richtsnoeren vaststellen aan de hand 
waarvan in bepaalde gevallen wordt
bepaald wanneer stoffen of voorwerpen 
afvalstoffen worden. Dergelijke 
richtsnoeren kunnen onder andere voor 
elektrische en elektronische apparatuur en 
voor voertuigen worden vastgesteld.

(22) Ter wille van de zekerheid en de 
samenhang dient de Commissie op basis 
van de definitie van afvalstoffen 
maatregelen vast te stellen aan de hand 
waarvan in bepaalde gevallen wordt 
bepaald wanneer stoffen of voorwerpen 
afvalstoffen worden. Dergelijke 
maatregelen dienen onder andere te 
worden ontwikkeld voor elektrische en 
elektronische apparatuur en voor 
voertuigen.

Or. en

Motivering

Dit amendement hangt samen met amendement 17 en met amendement 103 uit de eerste 
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lezing.

Amendement 50
Jill Evans en Caroline Lucas

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Overweging 22

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(22) Ter wille van de zekerheid en de 
samenhang mag de Commissie op basis 
van de definitie van afvalstoffen 
richtsnoeren vaststellen aan de hand 
waarvan in bepaalde gevallen wordt
bepaald wanneer stoffen of voorwerpen 
afvalstoffen worden. Dergelijke 
richtsnoeren kunnen onder andere voor 
elektrische en elektronische apparatuur en 
voor voertuigen worden vastgesteld.

(22) Ter wille van de zekerheid en de 
samenhang mag de Commissie op basis 
van de definitie van afvalstoffen 
richtsnoeren vaststellen aan de hand 
waarvan in bepaalde gevallen wordt
bepaald wanneer stoffen of voorwerpen 
afvalstoffen worden. Dergelijke 
richtsnoeren dienen dringend onder andere 
voor elektrische en elektronische 
apparatuur en voor voertuigen worden 
vastgesteld teneinde mazen in de 
wetgeving inzake de overbrenging van 
afvalstoffen te dichten.

Or. en

(Nieuw amendement krachtens artikel 62, lid 2, letter c), van het Reglement)

Motivering

Grote hoeveelheden afgedankte elektrische en elektronische apparatuur worden onder het 
mom van hergebruik naar Afrika vervoerd om daar vervolgens te worden gedumpt. Oude 
schepen maken een laatste reis naar Azië en worden daar onder omstandigheden gesloopt die 
uit het oogpunt van de menselijke gezondheid en het milieu volstrekt onaanvaardbaar zijn. 
Het is de hoogste tijd dat de Commissie richtsnoeren ontwikkelt om de mazen te dichten die
de wetgeving inzake de overbrenging van afvalstoffen vertoont wat betreft de afvaldefinitie.
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Amendement 51
Jill Evans en Caroline Lucas

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Overweging 26

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(26) Deze richtlijn moet ertoe bijdragen de 
EU meer tot een “recyclingmaatschappij”
te maken, waarbij gepoogd wordt de 
productie van afval te voorkomen en 
afvalstoffen als grondstof te gebruiken. 
Met name in het zesde 
Milieuactieprogramma van de Europese 
Gemeenschap wordt aangedrongen op 
maatregelen, die scheiding aan de bron, 
inzameling en recycling van prioritaire 
afvalstromen beogen. Conform die 
doelstelling en als middel om het potentieel 
van nuttige toepassing te faciliteren of te 
verbeteren moeten afvalstoffen, indien
zulks uitvoerbaar is op technisch, milieu-
en economisch gebied, voorafgaand aan
handelingen van nuttige toepassing die 
over de hele linie het beste milieuresultaat
opleveren, gescheiden worden ingezameld.

(26) Deze richtlijn moet ertoe bijdragen de 
EU meer tot een “recyclingmaatschappij”
te maken, waarbij gepoogd wordt de 
productie van afval te voorkomen en 
afvalstoffen als grondstof te gebruiken. 
Met name in het zesde 
Milieuactieprogramma van de Europese 
Gemeenschap wordt aangedrongen op 
maatregelen, die scheiding aan de bron, 
inzameling en recycling van prioritaire 
afvalstromen beogen. Conform die 
doelstelling en als middel om het potentieel 
van nuttige toepassing te faciliteren of te 
verbeteren moeten, indien zulks 
uitvoerbaar is op technisch, milieu- en 
economisch gebied, voorafgaand aan
handelingen van nuttige toepassing die 
over de hele linie het beste milieuresultaat
opleveren, afvalstoffen gescheiden worden 
ingezameld en gevaarlijke verbindingen 
uit de afvalstroom worden verwijderd.

Or. en

(Nieuw amendement krachtens artikel 62, lid 2, letter c), van het Reglement, in lijn met
amendement 54 uit de eerste lezing)

Motivering

Door de verwijdering van gevaarlijke verbindingen, voor zover mogelijk, worden de 
mogelijkheden voor een nuttige toepassing groter. Gevaarlijke verbindingen dienen uit de 
productiecyclus te worden gehaald, zodat zij door nieuwe toepassingen niet weer nieuwe 
producten verontreinigen.
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Amendement 52
Eija-Riitta Korhola

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Overweging 26 bis (nieuw)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(26 bis) De lidstaten dienen geen steun te 
verlenen aan de verbranding van 
secundaire grondstoffen (gescheiden 
gerecyclede materialen zoals 
teruggewonnen papier), in 
overeenstemming met de doelstelling van 
de verwezenlijking van de 
“recyclingmaatschappij”.

Or. en

Motivering

Nu de Commissie haar pakket maatregelen inzake klimaatverandering en hernieuwbare 
energie, met name het voorstel voor een richtlijn ter bevordering van het gebruik van energie 
uit hernieuwbare bronnen, heeft gepubliceerd, is het belangrijk om erop toe te zien dat 
economische instrumenten niet dusdanig worden gebruikt dat de afvalhiërarchie zinloos 
wordt.

Amendement 53
Cristiana Muscardini

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Overweging 26 bis (nieuw)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(26 bis) Met behoud van het noodzakelijke 
niveau van milieubescherming dienen de 
lidstaten zorg te dragen voor voldoende en 
kostenefficiënte mogelijkheden voor het 
beheer van afval afkomstig van 
recyclingactiviteiten, in het kader 
waarvan de fundamentele bijdrage van de 
recyclinginstallaties aan de terugdringing 
van definitieve verwijdering worden 
onderkend. Dergelijk restafval vormt een 
belangrijk knelpunt met betrekking tot 
verdere uitbreidingen van de 
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recyclingcapaciteit, en de bevoegde 
autoriteiten dienen de nodige maatregelen 
te nemen overeenkomstig de doelstelling 
van het realiseren van de 
“recyclingmaatschappij”.

Or. en

(Amendement 9 uit de eerste lezing van het EP)

Motivering

Dit amendement verduidelijkt dat de lidstaten in hun planning rekening moeten houden met 
de beschikbaarheid van “secundair afval” afkomstig van recyclingactiviteiten, teneinde de 
recyclingmaatschappij te kunnen verwezenlijken en leidende markten te creëren in de EU.

Amendement 54
Eija-Riitta Korhola

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Overweging 26 ter (nieuw)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(26 ter) Met behoud van het noodzakelijke 
niveau van milieubescherming dienen de 
lidstaten zorg te dragen voor voldoende en 
kostenefficiënte mogelijkheden voor het 
beheer van afval afkomstig van 
recyclingactiviteiten, in het kader 
waarvan de fundamentele bijdrage van de 
recyclinginstallaties aan de terugdringing 
van definitieve verwijdering worden 
onderkend. Dergelijk restafval vormt een 
belangrijk knelpunt met betrekking tot 
verdere uitbreidingen van de 
recyclingcapaciteit, en de bevoegde 
autoriteiten dienen de nodige maatregelen 
te nemen overeenkomstig de doelstelling 
van het realiseren van de 
“recyclingmaatschappij”.

Or. en

(Amendement 9 uit de eerste lezing van het EP)
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Motivering

Dit amendement verduidelijkt dat de lidstaten in hun planning rekening moeten houden met 
de beschikbaarheid van “secundair afval” afkomstig van recyclingactiviteiten, teneinde de 
recyclingmaatschappij te kunnen verwezenlijken en leidende markten te creëren in de EU.

Amendement 55
Jill Evans en Caroline Lucas

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Overweging 28

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(28) De afvalhiërarchie is doorgaans over 
het geheel genomen de beste milieuoptie in 
de afvalwetgeving en het afvalbeleid, maar 
voor specifieke afvalstromen kan het 
noodzakelijk zijn ervan af te wijken, als 
zulks gerechtvaardigd wordt door 
overwegingen van onder meer technische 
uitvoerbaarheid, economische haalbaarheid 
en milieubescherming.

(28) De afvalhiërarchie legt doorgaans een 
rangorde vast met betrekking tot de vraag 
wat over het geheel genomen de beste 
milieuoptie in de afvalwetgeving en het 
afvalbeleid is, maar voor specifieke 
afvalstromen kan het noodzakelijk zijn 
ervan af te wijken, als zulks 
gerechtvaardigd wordt door overwegingen 
van onder meer technische uitvoerbaarheid, 
economische haalbaarheid en 
milieubescherming.

Or. en

(Nieuw amendement krachtens artikel 62, lid 2, letter c), van het Reglement)

Motivering

De hiërarchie als zodanig vormt niet de beste milieuoptie in de afvalwetgeving, maar bepaalt 
een rangorde waaruit de beste milieuoptie kan worden afgelezen.
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Amendement 56
Eija-Riitta Korhola

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Overweging 28 bis (nieuw)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(28 bis) Steun voor hernieuwbare 
energiebronnen dient in overeenstemming 
te zijn met andere communautaire 
doelstellingen, in het bijzonder met de 
hiërarchie van de afvalbehandeling. 
Daarom mag verbranding van niet-
gescheiden stedelijk afval in 
steunregelingen voor hernieuwbare 
energiebronnen niet worden bevorderd
indien de hiërarchie door die bevordering 
zou worden ontredderd.

Or. en

Motivering

Nu de Commissie haar pakket maatregelen inzake klimaatverandering en hernieuwbare 
energie, met name het voorstel voor een richtlijn ter bevordering van het gebruik van energie 
uit hernieuwbare bronnen, heeft gepubliceerd, is het belangrijk om erop toe te zien dat 
economische instrumenten niet dusdanig worden gebruikt dat de afvalhiërarchie zinloos 
wordt.

Amendement 57
Karl-Heinz Florenz

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Overweging 29

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(29) Teneinde de Gemeenschap als geheel 
in staat te stellen om zelfvoorzienend te 
worden op het gebied van 
afvalverwijdering en de nuttige toepassing 
van gemengd stedelijk afval, ingezameld 
bij particuliere huishoudens, en de 
lidstaten in staat te stellen om ieder voor
zich dat doel te benaderen, is het 
noodzakelijk dat wordt voorzien in een 

(29) Volgens het nabijheidsbeginsel dient 
afval bestemd voor verwijdering in een 
van de meest nabijgelegen daartoe 
geschikte installaties, met behulp van de 
meest geschikte methoden en 
technologieën, te worden verwerkt, 
teneinde een hoog niveau van milieu- en 
gezondheidsbescherming te waarborgen. 
Elke lidstaat neemt passende maatregelen, 
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samenwerkingsnetwerk voor 
verwijderingsinstallaties en van 
installaties voor de nuttige toepassing van
gemengd stedelijk afval, ingezameld bij 
particuliere huishoudens, rekening 
houdend met de geografische 
omstandigheden en de behoefte aan 
gespecialiseerde installaties voor
bepaalde types afvalstoffen.

in samenwerking met andere lidstaten, om 
een adequaat geïntegreerd netwerk tot 
stand te brengen van 
afvalverwijderingsinstallaties, rekening 
houdend met de beste beschikbare 
technieken.

Or. en

(In de geest van amendement 109 uit de eerste lezing van het EP)

Motivering

Afvalverwerking in de Gemeenschap dienen zich niet te richten naar nationale grenzen, maar 
naar de over het geheel genomen beste afvalverwerkingsoperatie. De interne markt is een 
motor voor hoge en geharmoniseerde milieunormen. Er zijn echter beperkingen nodig voor 
afval dat is bestemd voor verwijdering. Het nabijheidsbeginsel garandeert dat onnodig 
langeafstandsvervoer van afval dat bestemd is voor verwijdering en waarvoor geen nuttige 
toepassing bestaat, wordt voorkomen. 

Amendement 58
Karl-Heinz Florenz

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Overweging 32

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(32) Overeenkomstig de afvalhiërarchie, en 
om broeikasgasemissies van 
afvalstortplaatsen terug te dringen, is het 
van belang gescheiden inzameling en een 
goede verwerking van biologisch afval te 
faciliteren, met het doel milieuveilige 
compost en ander materiaal op basis van 
bioafval te produceren. De Commissie zal 
na een beoordeling van het beheer van 
bioafval in voorkomend geval 
wetgevingsmaatregelen voorstellen.

(32) Overeenkomstig de afvalhiërarchie, en 
om broeikasgasemissies van 
afvalstortplaatsen terug te dringen, is het 
van belang gescheiden inzameling en een 
goede verwerking van biologisch afval te 
faciliteren, met het doel milieuveilige 
compost en ander materiaal op basis van 
bioafval te produceren. Te dien einde 
worden in deze richtlijn specifieke criteria 
voor de inzameling, het gebruik en de 
verwerking van bioafval opgesteld.

Or. en
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Motivering

In overeenstemming met de eerste lezing van het EP dienen alle criteria met betrekking tot 
bioafval in deze richtlijn te worden vastgelegd.

Amendement 59
Jill Evans en Caroline Lucas

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Overweging 32

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(32) Overeenkomstig de afvalhiërarchie, en 
om broeikasgasemissies van 
afvalstortplaatsen terug te dringen, is het 
van belang gescheiden inzameling en een 
goede verwerking van biologisch afval te
faciliteren, met het doel milieuveilige 
compost en ander materiaal op basis van 
bioafval te produceren. De Commissie zal 
na een beoordeling van het beheer van 
bioafval in voorkomend geval 
wetgevingsmaatregelen voorstellen.

(32) Overeenkomstig de afvalhiërarchie, en 
om broeikasgasemissies van 
afvalstortplaatsen terug te dringen, is het 
van belang gescheiden inzameling en een 
goede verwerking van biologisch afval te
waarborgen, met het doel milieuveilige 
compost en ander materiaal op basis van 
bioafval te produceren. De lidstaten zetten 
aparte inzamelingssystemen voor bioafval
op. De Commissie zal na een beoordeling 
van het beheer van bioafval in voorkomend 
geval wetgevingsdoelstellingen
voorstellen.

Or. en

(Nieuw amendement krachtens artikel 62, lid 2, letter c), van het Reglement, in lijn met 
amendement 112/138 uit de eerste lezing)

Motivering

Het dient niet aan de goede wil van de lidstaten te worden overgelaten of zij maatregelen 
treffen inzake bioafval. Er is inmiddels genoeg bekend over de voordelen van compostering 
om nu tot concrete actie over te gaan. De lidstaten dienen ertoe te worden verplicht aparte 
inzamelingssystemen voor bioafval op te zetten. De beoordeling van de Commissie moet 
hierbij tot doel hebben de vereiste minimumdoelstellingen vast te stellen.
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Amendement 60
Jill Evans en Caroline Lucas

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Overweging 36

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(36) Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1013/2006 kunnen de lidstaten de nodige
maatregelen treffen om overbrenging van 
afvalstoffen die niet in overeenstemming is 
met hun afvalbeheerplannen te 
verhinderen. In afwijking van die 
verordening dienen de lidstaten 
binnenkomende overbrengingen van afval,
bestemd voor als nuttige toepassing 
ingedeelde verbranding, te kunnen 
beperken indien vaststaat dat die 
overbrengingen ertoe zouden leiden dat in 
het binnenland ontstaan afval moet worden 
verwijderd of dat afval zou zijn verwerkt 
op een wijze die niet in overeenstemming 
is met hun afvalbeheerplannen. Erkend 
wordt dat sommige lidstaten mogelijk niet 
kunnen voorzien in een netwerk dat op hun 
grondgebied alle faciliteiten voor 
definitieve nuttige toepassing omvat.

(36) Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1013/2006 kunnen de lidstaten de nodige
maatregelen treffen om overbrenging van 
afvalstoffen die niet in overeenstemming is 
met hun afvalbeheerplannen te 
verhinderen. In afwijking van die 
verordening dienen de lidstaten 
binnenkomende overbrengingen van afval
te kunnen beperken indien vaststaat dat die 
overbrengingen ertoe zouden leiden dat in 
het binnenland ontstaan afval moet worden 
verwijderd of dat afval zou zijn verwerkt 
op een wijze die niet in overeenstemming 
is met hun afvalbeheerplannen. Erkend 
wordt dat sommige lidstaten mogelijk niet 
kunnen voorzien in een netwerk dat op hun 
grondgebied alle faciliteiten voor 
definitieve nuttige toepassing omvat.

Or. en

(Nieuw amendement krachtens artikel 62, lid 2, letter c), van het Reglement, in lijn met
amendement 83 uit de eerste lezing)

Motivering

Op grond van het gemeenschappelijk standpunt zou de verbranding van huisvuil in bepaalde 
verbrandingsinstallaties worden geherclassificeerd als behandeling voor nuttige toepassing, 
ook al werken deze niet met de best beschikbare technologie. Een dergelijke herclassificering 
zou ertoe leiden dat vuilverbrandingsinstallaties nog meer investeringen aantrekken, met 
nadelige gevolgen voor de investeringen voor hergebruik en recycling, met behulp waarvan 
meer energie en natuurlijke hulpbronnen kunnen worden bespaard dan met verbranding. 
Herclassificeringen van deze aard dienen derhalve uit het gemeenschappelijk standpunt te 
worden geschrapt. Dergelijke efficiëntieoverwegingen kunnen beter bij de revisie van de 
IPPC-richtlijn en de afvalverbrandingsrichtlijn worden behandeld.
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Amendement 61
Jill Evans en Caroline Lucas

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Overweging 37

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(37) Om de manier waarop 
afvalpreventieacties in de lidstaten worden 
ondernomen te verbeteren en verspreiding 
van de beste praktijken op dit gebied te 
vergemakkelijken, is het noodzakelijk de 
bepalingen inzake afvalpreventie aan te 
scherpen en van de lidstaten te verlangen 
dat zij afvalpreventieprogramma’s 
ontwikkelen die zijn toegespitst op de
belangrijkste milieueffecten en rekening 
houden met de hele levenscyclus van 
producten en materialen. Dergelijke 
maatregelen moeten erop gericht zijn 
economische groei los te koppelen van 
door afvalproductie veroorzaakte 
milieueffecten. Overeenkomstig Richtlijn
2003/35/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 26 mei 2003 tot 
voorziening in inspraak van het publiek in 
de opstelling van bepaalde plannen en 
programma’s betreffende het milieu
moeten de belanghebbende partijen en de 
gewone burger inspraak hebben bij het 
opstellen van de programma’s en moeten 
zij deze na het opstellen ervan kunnen 
raadplegen.

(37) Om de manier waarop 
afvalpreventieacties in de lidstaten worden 
ondernomen te verbeteren en verspreiding 
van de beste praktijken op dit gebied te 
vergemakkelijken, is het noodzakelijk 
communautaire streefcijfers en 
maatregelen inzake afvalpreventie vast te 
stellen en van de lidstaten te verlangen dat 
zij afvalpreventieprogramma’s 
ontwikkelen die zijn toegespitst op de 
belangrijkste milieueffecten en rekening 
houden met de hele levenscyclus van 
producten en materialen. Dergelijke 
maatregelen moeten erop gericht zijn 
economische groei los te koppelen van de 
groei van de hoeveelheden afval alsmede 
van de door afvalproductie veroorzaakte 
milieu- en gezondheidseffecten, door een 
nettovermindering tot stand te brengen 
van de productie van afvalstoffen, de 
schadelijkheid en de negatieve gevolgen 
daarvan. Overeenkomstig Richtlijn 
2003/35/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 26 mei 2003 tot 
voorziening in inspraak van het publiek in 
de opstelling van bepaalde plannen en 
programma’s betreffende het milieu 
moeten de plaatselijke en regionale 
autoriteiten, alsmede belanghebbende 
partijen en de gewone burger inspraak 
hebben bij het opstellen van de 
programma’s en moeten zij deze na het 
opstellen ervan kunnen raadplegen.

Or. en

(Herinvoering van amendement 10 uit de eerste lezing)
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Motivering

Dit amendement is nodig om de overwegingen in overeenstemming te brengen met
amendement 18 van de rapporteur.

Amendement 62
Jill Evans en Caroline Lucas

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Overweging 40

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(40) Ter vereenvoudiging van de 
communautaire wetgeving en om rekening 
te houden met milieuvoordelen, moeten de 
desbetreffende bepalingen van Richtlijn 
75/439/EEG van de Raad van 16 juni 1975 
inzake de verwijdering van afgewerkte olie
in de onderhavige richtlijn worden 
verwerkt. Richtlijn 75/439/EEG moet 
derhalve worden ingetrokken. Afgewerkte
olie moet worden beheerd conform het 
leidende beginsel van de afvalhiërarchie en 
de voorkeur moet worden gegeven aan 
opties die over de hele linie het beste 
milieuresultaat opleveren. Gescheiden 
inzameling van afgewerkte olie blijft van
cruciaal belang voor het correcte beheer 
ervan alsook voor de voorkoming van 
schade aan het milieu als gevolg van 
ongecontroleerde verwijdering.

(40) Ter vereenvoudiging van de 
communautaire wetgeving moeten de 
desbetreffende bepalingen van Richtlijn 
75/439/EEG van de Raad van 16 juni 1975 
inzake de verwijdering van afgewerkte olie
in de onderhavige richtlijn worden 
verwerkt. Richtlijn 75/439/EEG moet 
derhalve worden ingetrokken. Afgewerkte 
olie moet worden beheerd conform het 
leidende beginsel van de afvalhiërarchie en 
de voorkeur moet worden gegeven aan 
opties die over de hele linie het beste 
milieuresultaat opleveren. Gescheiden 
inzameling van afgewerkte olie blijft van
cruciaal belang voor het correcte beheer 
ervan alsook voor de voorkoming van 
schade aan het milieu als gevolg van 
ongecontroleerde verwijdering.

Or. en

(Nieuw amendement krachtens artikel 62, lid 2, letter c), van het Reglement)

Motivering

Vereenvoudiging is de enige aanvaardbare reden om de richtlijn inzake afgewerkte olie in de 
kaderrichtlijn afvalstoffen te integreren. Een dergelijke integratie levert geen milieuvoordeel 
op.
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Amendement 63
Jill Evans en Caroline Lucas

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Overweging 43

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(43) In het bijzonder moet de Commissie 
de bevoegdheid worden verleend om 
criteria vast te stellen op bepaalde punten 
zoals de voorwaarden waaronder iets als 
een bijproduct wordt beschouwd, niet 
langer als afvalstoffen aan te merken 
stoffen en het bepalen van de afvalstoffen 
die als gevaarlijk worden aangemerkt. 
Voorts moet de Commissie, naar gelang
van de technische en wetenschappelijke 
vooruitgang, de bevoegdheid worden 
verleend om de bijlagen aan te passen en 
nader te bepalen hoe de in bijlage II, R1 
bedoelde formule voor 
verbrandingsinstallaties moet worden 
toegepast. Daar het maatregelen van 
algemene strekking betreft tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen en tot 
aanvulling ervan met niet-essentiële 
onderdelen, moeten zij volgens de in 
artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing worden vastgesteld.

(43) ) In het bijzonder moet de Commissie 
de bevoegdheid worden verleend om 
criteria vast te stellen voor het bepalen van 
de afvalstoffen die als gevaarlijk worden 
aangemerkt. Voorts moet de Commissie, 
naar gelang van de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang, de 
bevoegdheid worden verleend om de 
bijlagen aan te passen. Daar het 
maatregelen van algemene strekking 
betreft tot wijziging van niet-essentiële 
onderdelen en tot aanvulling ervan met 
niet-essentiële onderdelen, moeten zij 
volgens de in artikel 5 bis van Besluit 
1999/468/EG bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing 
worden vastgesteld.

Or. en

(Nieuw amendement krachtens artikel 62, lid 2, letter c), van het Reglement, in lijn met de 
amendementen 107/121, 45 en 83 uit de eerste lezing)

Motivering

Het eerste deel van dit amendement hangt samen met amendementen van de rapporteur dan 
wel van dezelfde auteurs, met het doel criteria voor bijproducten en niet langer als afval aan 
te merken stoffen bij medebeslissing op te stellen.

Het tweede deel van het amendement houdt verband met het amendement waarmee de 
formulering inzake energie-efficiëntie uit de bijlage wordt geschrapt.



AM\711129NL.doc 33/73 PE402.733v01-00

NL

Amendement 64
Karin Scheele

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 1

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

Onderwerp en toepassingsgebied Doel en toepassingsgebied
Bij deze richtlijn worden maatregelen 
vastgesteld ter bescherming van het milieu 
en de menselijke gezondheid door
preventie of beperking van de negatieve 
gevolgen van de productie en het beheer 
van afvalstoffen, ter beperking van 
gevolgen in het algemeen van het gebruik 
van hulpbronnen en ter verbetering van de 
efficiëntie van het gebruik ervan.

Deze richtlijn heeft ten doel het milieu en 
de menselijke gezondheid te beschermen 
door maatregelen vast te stellen voor 
preventie of beperking van de negatieve 
gevolgen van de productie en het beheer 
van afvalstoffen, ter beperking van 
gevolgen in het algemeen van het gebruik 
van hulpbronnen en ter verbetering van de 
efficiëntie van het gebruik ervan.

Or. de

Motivering

Het Parlement heeft in eerste lezing (amendement 1) een doelstelling ingevoegd. Artikel 1 van 
het gemeenschappelijk standpunt is hiervoor de juist plek; dit artikel dient doel en nut van het 
instrument te omlijnen en moet dienovereenkomstig worden geformuleerd.

Amendement 65
Jill Evans en Caroline Lucas

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 1 – lid 1 bis en 1 ter (nieuw)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

1 bis. Bij het opstellen van wetgeving en 
beleidsinitiatieven voor de preventie en 
het beheer van afvalstoffen wordt te dien 
einde als algemene regel de volgende 
afvalhiërarchie gehanteerd:
a) preventie en vermindering;
b) voorbereiding voor hergebruik;
c) recycling;
d) andere nuttige toepassing, bv. 
energieterugwinning; en tevens
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e) verwijdering.
1 ter. Bij het toepassen van de in lid 1 a) 
bedoelde afvalhiërarchie nemen de 
lidstaten maatregelen om de opties te 
stimuleren die over het geheel genomen 
het beste milieuresultaat opleveren. Dit 
kan betekenen dat voor bepaalde 
specifieke afvalstromen van de hiërarchie 
moet worden afgeweken indien dit op 
grond van levenscyclusbeoordelingen met 
betrekking tot de effecten van het 
produceren en beheren van dergelijke 
afvalstoffen gerechtvaardigd is. De 
lidstaten dragen er zorg voor dat dit een
volledig en doorzichtig proces is waarbij 
de nationale regels met betrekking tot 
raadpleging en inspraak van burgers en 
belanghebbende partijen in acht worden 
genomen.
De lidstaten dienen rekening te houden 
met de doelstelling van duurzame 
ontwikkeling en de algemene 
milieubeschermingsprincipes zoals de 
beginselen van voorzorg, preventie, 
correctie van milieuschade aan de bron, 
en het beginsel dat de vervuiler betaalt. 
Zij houden eveneens rekening met de 
technische uitvoerbaarheid en 
economische haalbaarheid, en de 
bescherming van hulpbronnen, alsook 
met de effecten voor milieu en menselijke 
gezondheid in het algemeen en op 
economisch en maatschappelijk gebied, 
overeenkomstig dit artikel en artikel 10. 

Or. en

(Gebaseerd op amendement 101/14 uit de eerste lezing)

Motivering

Dit nieuwe amendement heeft ten doel artikel 11 inzake de afvalhiërarchie naar een 
prominentere plaats in de richtlijn te verschuiven. In het Commissievoorstel was de 
afvalhiërarchie in artikel 1 te vinden. De tekst inzake de afvalhiërarchie wordt daarom, met 
inbegrip van de amendementen 21 en 22, naar artikel 1 verplaatst. Artikel 11 moet vervolgens
worden geschrapt. Indien dit amendement wordt aangenomen, moeten alle in het 
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gemeenschappelijk standpunt voorkomende verwijzingen naar artikel 11 dienovereenkomstig 
worden aangepast. De formulering in de laatste alinea dient te worden aangepast aan de
bestaande bepalingen in het Verdrag.

Amendement 66
Jill Evans en Caroline Lucas

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 2 – lid 1 – punt b)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

b) bodem (in situ) met inbegrip van niet-
uitgegraven verontreinigde grond en vast 
met de bodem verbonden gebouwen;

Schrappen

Or. en

(Gedeeltelijke herinvoering van amendement 15/134/102/123/126 uit de eerste lezing)

Motivering

Volgens het Europees Hof van Justitie dient niet-uitgegraven verontreinigde grond te worden 
beschouwd als afval. Daarom dient dergelijke grond niet geheel buiten het toepassingsgebied 
van deze richtlijn te worden gehouden, maar slechts voor zover die grond mogelijk onder een 
toekomstige richtlijn valt. Verontreinigde bodem is een groot milieuprobleem dat naar 
behoren dient te worden aangepakt. 

Amendement 67
Lambert van Nistelrooij en Jules Maaten

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 2 – lid 1 – punt b)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

b) bodem (in situ) met inbegrip van niet-
uitgegraven verontreinigde grond en vast 
met de bodem verbonden gebouwen;

b) bodem (in situ) met inbegrip van niet-
uitgegraven verontreinigde grond en vast 
met de bodem verbonden gebouwen en 
constructies;

Or. en
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Motivering

Naast gebouwen zijn er ook andere constructies die vast met de bodem zijn verbonden. Deze 
moeten uitdrukkelijk worden genoemd.

Amendement 68
Horst Schnellhardt

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 2 – lid 1 – punt c)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

c) niet-verontreinigde grond en ander van 
nature voorkomend materiaal, afgegraven
bij bouwactiviteiten, indien vaststaat dat 
het materiaal in natuurlijke staat zal 
worden gebruikt voor bouwdoeleinden op 
de locatie waar het werd afgegraven;

c) niet-verontreinigde afgegraven grond en 
ander van nature voorkomend materiaal,
indien vaststaat dat het materiaal in 
natuurlijke staat zal worden gebruikt op de 
locatie waar het werd afgegraven of op een 
andere locatie;

Or. de

Motivering

Het Europees Parlement heeft dit amendement in eerste lezing op 13 februari 2007
aangenomen. Wanneer niet-verontreinigde afgegraven grond op dezelfde locatie wordt 
hergebruikt, wordt deze door de EU-autoriteiten doorgaans niet als afval aangemerkt. Indien 
hetzelfde materiaal op een andere locatie wordt gebruikt, wordt het vaak als afval behandeld. 
Dit veroorzaakt grote administratieve kosten en ongemakken, zonder dat er sprake is van enig 
voordeel.

Amendement 69
Anne Ferreira en Marie-Arlette Carlotti

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 2 – lid 1 – punt c)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

c) niet-verontreinigde grond en ander van 
nature voorkomend materiaal, afgegraven
bij bouwactiviteiten, indien vaststaat dat 
het materiaal in natuurlijke staat zal 
worden gebruikt voor bouwdoeleinden op 
de locatie waar het werd afgegraven;

c) niet-verontreinigde grond en ander van 
nature voorkomend materiaal, afgegraven
bij bouwactiviteiten, indien vaststaat dat 
het materiaal in natuurlijke staat zal 
worden gebruikt voor bouwdoeleinden op 
de locatie waar het werd afgegraven, op 
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voorwaarde dat dit natuurlijke 
geologische materiaal geen 
eigenschappen bezit die op de locatie van 
toepassing een significant effect op het 
milieu hebben;

Or. fr

Motivering

Dit amendement heeft ten doel te voorkomen dat zich milieuveranderingen voordoen op de 
locatie van toepassing als gevolg van de verplaatsing van natuurlijk geologisch materiaal, 
bijvoorbeeld als dergelijk materiaal een hoog gehalte aan bepaalde stoffen heeft die het 
oorspronkelijke natuurlijke evenwicht zouden kunnen verstoren.

Amendement 70
Karl-Heinz Florenz

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 2 – lid 1 – punt c)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

c) niet-verontreinigde grond en ander van 
nature voorkomend materiaal, afgegraven
bij bouwactiviteiten, indien vaststaat dat 
het materiaal in natuurlijke staat zal 
worden gebruikt voor bouwdoeleinden op 
de locatie waar het werd afgegraven;

c) niet-verontreinigd afgegraven 
materiaal dat ter plaatse of op een andere 
locatie wordt gebruikt.

Or. en

Motivering

Wederopneming van de formulering uit de eerste lezing van het EP. Elk niet-verontreinigd 
afgegraven materiaal dient van het toepassingsgebied van deze richtlijn te worden 
uitgesloten, en niet alleen materiaal dat bij bouwactiviteiten wordt afgegraven.
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Amendement 71
Avril Doyle

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 2 – lid 1 – punt c)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

c) niet-verontreinigde grond en ander van 
nature voorkomend materiaal, afgegraven
bij bouwactiviteiten, indien vaststaat dat 
het materiaal in natuurlijke staat zal 
worden gebruikt voor bouwdoeleinden op 
de locatie waar het werd afgegraven;

c) niet-verontreinigde afgegraven grond en 
ander van nature voorkomend materiaal, 
indien vaststaat dat het materiaal in 
natuurlijke staat zal worden gebruikt op de 
locatie waar het werd afgegraven of op een 
andere locatie;

Or. en

(Gedeeltelijke herinvoering van amendement 15/134/102/123/126 uit de eerste lezing)

Motivering

Wanneer niet-verontreinigde afgegraven grond op dezelfde locatie wordt hergebruikt, wordt 
deze door de EU-autoriteiten doorgaans niet als afval aangemerkt. Indien hetzelfde materiaal 
op een andere locatie wordt gebruikt, wordt het vaak als afval behandeld. Dit veroorzaakt 
grote administratieve kosten en ongemakken, zonder dat er sprake is van enig voordeel.

Amendement 72
Horst Schnellhardt

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 2 – lid 2 – zin 1

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

2. Het volgende is uitgesloten van het 
toepassingsgebied van deze richtlijn, voor 
zover reeds vallend onder andere 
communautaire wetgeving:

2. Het volgende is uitgesloten van het 
toepassingsgebied van deze richtlijn, 
indien reeds vallend onder andere 
communautaire wetgeving:

Or. de

Motivering

Dit amendement maakt duidelijk dat meer specifieke afvalwetgeving, in de vorm van 
communautaire richtlijnen en verordeningen die van toepassing zijn op specifieke soorten 
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afval, voorrang heeft op deze richtlijn.

Amendement 73
Jill Evans en Caroline Lucas

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 2 – lid 2 – letter a bis) (nieuw)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

a bis) bodem (in situ) met inbegrip van 
niet-uitgegraven verontreinigde grond en 
vast met de bodem verbonden gebouwen;;

Or. en

(Gedeeltelijke herinvoering van amendement 15/134/102/123/126 uit de eerste lezing)

Motivering

Volgens het Europees Hof van Justitie dient niet-uitgegraven verontreinigde grond te worden 
beschouwd als afval. Daarom dient dergelijke grond niet geheel buiten het toepassingsgebied 
van deze richtlijn te worden gehouden, maar slechts voor zover die grond mogelijk onder een 
toekomstige richtlijn valt. Verontreinigde bodem is een groot milieuprobleem dat naar 
behoren dient te worden aangepakt.

Amendement 74
Horst Schnellhardt

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 2 – lid 2 – punt b)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

b) dierlijke bijproducten inclusief 
verwerkte producten die onder 
Verordening (EG) nr. 1774/2002 vallen, 
behalve die welke bestemd zijn om te 
worden verbrand of gestort of voor 
gebruik in een biogas- of 
composteerinstallatie;

b) dierlijke bijproducten inclusief 
verwerkte producten die onder 
Verordening (EG) nr. 1774/2002 vallen;

Or. de



PE402.733v01-00 40/73 AM\711129NL.doc

NL

Motivering

Door deze schrapping wordt rechtsonzekerheid vermeden. Als lex specialis heeft Verordening 
(EG) nr. 1774/2002 voorrang op een kaderrichtlijn. Dienovereenkomstig dient nogmaals 
duidelijk te worden gemaakt dat de uitzonderingen op de onderhavige kaderrichtlijn voor het 
hele toepassingsgebied van de Verordening gelden.

Amendement 75
Eija-Riitta Korhola

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 2 – lid 2 – punt b)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

b) dierlijke bijproducten inclusief
verwerkte producten die onder 
Verordening (EG) nr. 1774/2002 vallen, 
behalve die welke bestemd zijn om te 
worden verbrand of gestort of voor gebruik 
in een biogas- of composteerinstallatie;

b) mest, ongebruikte voedingsmiddelen en
dierlijke bijproducten inclusief verwerkte 
producten die onder Verordening (EG) nr. 
1774/2002 vallen of gebruikt worden voor 
de gecombineerde productie van biogas en 
meststoffen, behalve bijproducten die 
bestemd zijn om te worden verbrand of 
gestort;

Or. en

Motivering

Dit amendement is nodig om de kaderrichtlijn afvalstoffen in overeenstemming te brengen
met het nieuwe pakket maatregelen inzake klimaatverandering en hernieuwbare energie. 
Gezien de doelstellingen met betrekking tot de bescherming van de waterkwaliteit moeten 
nieuwe methoden worden toegepast voor de behandeling van mest een dierlijke bijproducten, 
alsmede ongebruikte voedingsmiddelen. Eén van die methoden is het gebruik van mest, 
dierlijke bijproducten en ongebruikte voedingsmiddelen voor de gecombineerde productie van 
biogas en meststoffen.

Amendement 76
Horst Schnellhardt

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 2 – lid 2 – punt d)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

d) onder Richtlijn 2006/21/EG vallende d) onder Richtlijn 2006/21/EG vallende 
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afvalstoffen die ontstaan bij opsporing,
winning, behandeling en opslag van 
delfstoffen, alsmede bij de exploitatie van
steengroeven.

afvalstoffen die ontstaan bij opsporing, 
winning, behandeling en opslag van 
mineralen, alsmede bij de exploitatie van 
steengroeven.

Or. de

Motivering

Artikel 2, lid 2, letter d), dient in overeenstemming te worden gebracht met de in artikel 2, lid 
1, van Richtlijn 2006/21/EG gebezigde termen.

Amendement 77
Karin Scheele

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 3 – punt 4

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

4) bioafval: biologisch afbreekbaar tuin- en 
plantsoenafval, levensmiddelen- en 
keukenafval van huishoudens, restaurants, 
cateringfaciliteiten en winkels en 
vergelijkbare afvalstoffen van de 
levensmiddelenindustrie;

4) bioafval: biologisch afbreekbaar tuin- en 
plantsoenafval, levensmiddelen- en 
keukenafval van huishoudens, restaurants, 
cateringfaciliteiten en winkels en 
vergelijkbare afvalstoffen van de 
verwerking van land- en 
bosbouwproducten;

Or. de

Motivering

In de definitie van ‘bioafval’, die als nieuw element is opgenomen in het gemeenschappelijk 
standpunt inzake de kaderrichtlijn afvalstoffen, ontbreekt een aantal afvalstoffen die uitermate
geschikt zijn voor compostering, zoals tabakvezels of afvalstoffen van de diervoederproductie, 
die door amendement 30 uit de eerste lezing werden afgedekt. De definitie moet daarom 
worden uitgebreid.
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Amendement 78
Karl-Heinz Florenz

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 3 – punt 4

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

4) bioafval: biologisch afbreekbaar tuin-
en plantsoenafval, levensmiddelen- en 
keukenafval van huishoudens, 
restaurants, cateringfaciliteiten en 
winkels en vergelijkbare afvalstoffen van 
de levensmiddelenindustrie;

4) bioafval: bruikbare afvalstoffen van 
dierlijke of plantaardige herkomst, die 
door micro-organismen, 
bodemorganismen of enzymen afgebroken 
kunnen worden; bodemmateriaal zonder 
aanzienlijk aandeel bioafval en 
plantenresten uit de landbouw die onder 
het toepassingsgebied van artikel 2, lid 1, 
onder f), vallen, zijn geen bioafval;

Or. en

Motivering

Amendement 30 uit de eerste lezing van het EP.

Amendement 79
Eija-Riitta Korhola

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 3 – punt 10 bis (nieuw)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

10 bis. gescheiden inzameling: de 
inzameling waarbij een afvalstroom 
gescheiden wordt naar soort en aard van 
het afval, en tevens gescheiden wordt 
ingezameld en vervoerd;

Or. en

Motivering

Gescheiden inzameling zal een rol van toenemend belang spelen voor de verwezenlijking van 
de recyclingmaatschappij en het creëren van leidende recyclingmarkten. (Amendement 104 
uit de eerste lezing van het EP, dat werd ondersteund door de Commissie.)
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Amendement 80
Cristiana Muscardini

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 3 – punt 10 bis (nieuw)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

10 bis. gescheiden inzameling: de 
inzameling waarbij een afvalstroom 
gescheiden wordt naar soort en aard van 
het afval, en tevens gescheiden wordt 
ingezameld en vervoerd;

Or. en

Motivering

Gescheiden inzameling zal een rol van toenemend belang spelen voor de verwezenlijking van 
de recyclingmaatschappij en het creëren van leidende recyclingmarkten. Amendement 104 uit 
de eerste lezing.

Amendement 81
Karl-Heinz Florenz

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 3 – punt 11, punt c)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

c) het gehalte aan schadelijke stoffen in 
materialen en producten;

c) het gehalte aan gevaarlijke stoffen in 
materialen en producten;

Or. en

Motivering

De term ‘gevaarlijk’ is meer op zijn plaats dan ‘schadelijk’, aangezien het de algemene term 
is die wordt gebruikt in de EU-wetgeving met betrekking tot gevaarlijke stoffen en preparaten. 
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Amendement 82
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 3 – punt 13 bis (nieuw)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

13 bis. opwerking vóór nuttige toepassing
of verwijdering: activiteiten die 
voorafgaan aan de uiteindelijke nuttige 
toepassing of verwijdering van 
afvalstoffen, zoals sorteren, breken, 
verdichten, palletiseren, drogen, 
shredden, conditioneren, mengen of 
scheiden; de Commissie dient uiterlijk …
overeenkomstig de in artikel 251 van het 
EG-Verdrag bedoelde procedure een 
wetgevingsvoorstel in voor de vaststelling 
van uitvoeringsmaatregelen om de milieu-
en efficiëntiecriteria te bepalen op grond 
waarvan de opwerking met het oog op het 
resultaat daarvan kan worden beschouwd 
als handeling van nuttige toepassing.

Or. de

(Gebaseerd op artikel 3, letter i), uit de eerste lezing)

Motivering

In de praktijk is afval tijdens de behandeling veelal niet direct bestemd voor nuttige 
toepassing of verwijdering. Doorgaans wordt afval eerst in afzonderlijke installaties 
opgewerkt. Vanwege het grote praktische belang hiervan is een aparte definitie van de –tot 
dusver in artikel 3, onder i), slechts genoemde – ‘opwerking vóór nuttige toepassing of 
verwijdering’ nodig. Tegelijkertijd is het dienstig om milieu- en efficiëntiecriteria voor 
opwerking vast te stellen in overeenstemming met de wetgevingsprocedure als bedoeld in 
artikel 251 van het Verdrag.

Amendement 83
Jill Evans en Caroline Lucas

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 3 – punt 14

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

14) nuttige toepassing: elke handeling met (14) nuttige toepassing: een 
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als voornaamste resultaat dat afvalstoffen 
een nuttig doel dienen door hetzij in de 
betrokken installatie, hetzij in de ruimere 
economie andere materialen te vervangen 
die anders voor een specifieke functie 
zouden zijn gebruikt, of waardoor de 
afvalstof voor die functie wordt 
klaargemaakt. Bijlage II bevat een niet-
limitatieve lijst van nuttige toepassingen;

afvalverwerkingshandeling die aan de 
volgende criteria beantwoordt:

a) zij heeft tot resultaat dat afval andere 
grondstoffen vervangt die anders voor dat 
doel zouden worden gebruikt, of dat afval 
wordt voorbereid voor een dergelijk 
gebruik; 
b) zij heeft tot resultaat dat afval door die 
vervanging een werkelijk nuttige 
bestemming krijgt;
c) zij voldoet aan alle efficiëntiecriteria, 
opgesteld overeenkomstig artikel 35, lid 1;
d) zij zorgt voor een afname van de totale 
negatieve milieugevolgen door het 
gebruik van afval ter vervanging van 
andere grondstoffen;
e) zij garandeert dat de producten voldoen 
aan de in de Gemeenschap geldende 
veiligheidswetgeving en -normen; 
f) zij kent hoge prioriteit toe aan de 
bescherming van de menselijke 
gezondheid en het milieu en beperkt het 
ontstaan, vrijkomen en verspreiden van 
gevaarlijke stoffen in het productieproces 
tot een minimum.

Bijlage II bevat een niet-limitatieve lijst 
van nuttige toepassingen;

Bijlage II bevat een geharmoniseerde en 
herzienbare lijst van nuttige toepassingen;

Or. en

(Het eerste deel van het amendement is een herinvoering van amendement 127 uit de eerste 
lezing, de laatste alinea is een nieuw amendement krachtens artikel 62, lid 2, letter c), van het 

Reglement)
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Motivering

De vervanging van grondstoffen moet per verwerkende installatie worden gezien, en niet op 
het niveau van de ruimere economie, omdat anders het risico bestaat dat deze definitie te 
ruim wordt uitgelegd om nog zinvol te kunnen zijn. 

Bijlage II behoort te worden beschouwd als geharmoniseerde lijst die natuurlijk kan worden 
herzien. Anders zouden de lidstaten wel eens verschillende interpretaties kunnen hanteren, 
waardoor de nationale plannen voor afvalstoffenbeheer kunnen worden ondermijnd door de 
grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen.

Amendement 84
Johannes Blokland

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 3 – punt 14

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

14) nuttige toepassing: elke handeling met 
als voornaamste resultaat dat afvalstoffen 
een nuttig doel dienen door hetzij in de 
betrokken installatie, hetzij in de ruimere 
economie andere materialen te vervangen 
die anders voor een specifieke functie 
zouden zijn gebruikt, of waardoor de 
afvalstof voor die functie wordt 
klaargemaakt.

(14) ) nuttige toepassing: een 
afvalverwerkingshandeling die aan de 
volgende criteria beantwoordt:

1) heeft tot resultaat dat afval, in de 
betrokken installatie, andere grondstoffen 
vervangt die anders voor dat doel zouden 
worden gebruikt, of dat afval wordt 
voorbereid voor een dergelijk gebruik; 
2) zij heeft tot resultaat dat afval door die 
vervanging een werkelijk nuttige 
bestemming krijgt;
3) zij voldoet aan alle efficiëntiecriteria, 
opgesteld overeenkomstig artikel 35, lid 1;
4) zij zorgt voor een afname van de totale 
negatieve milieugevolgen door het 
gebruik van afval ter vervanging van 
andere grondstoffen;
5) zij garandeert dat de producten voldoen 
aan de in de Gemeenschap geldende 
veiligheidswetgeving en -normen;
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6) zij kent hoge prioriteit toe aan de 
bescherming van de menselijke 
gezondheid en het milieu en beperkt het 
ontstaan, vrijkomen en verspreiden van 
gevaarlijke stoffen in het productieproces 
tot een minimum.

Bijlage II bevat een niet-limitatieve lijst 
van nuttige toepassingen;

Bijlage II bevat een limitatieve lijst van 
nuttige toepassingen. Een voorbereidende 
afvalverwerkingshandeling wordt slechts 
dan als nuttige toepassing aangemerkt, 
wanneer zij ertoe dient afvalstoffen, 
rekening houdend met artikel 16, voor te 
bereiden voor nuttige toepassing of 
recycling in een later stadium, en 
wanneer van meet af aan vaststaat dat het 
voorbereide afval altijd volledig of voor
het belangrijkste deel nuttig zal worden 
toegepast of gerecycled;

Or. en

Motivering

Wederopneming van amendement 8 van de rapporteur. De formulering “in de ruimere 
economie” wordt geschrapt, aangezien controle anders onmogelijk zou zijn. Bijlage II dient 
te worden beschouwd als limitatieve lijst. Voor alle (in bijlage II opgesomde) voorbereidende 
afvalverwerkingshandelingen moet vaststaan dat zij gericht zijn op nuttige toepassing.

Amendement 85
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 3 – punt 14

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

14) nuttige toepassing: elke handeling met 
als voornaamste resultaat dat afvalstoffen 
een nuttig doel dienen door hetzij in de 
betrokken installatie, hetzij in de ruimere 
economie andere materialen te vervangen 
die anders voor een specifieke functie 
zouden zijn gebruikt, of waardoor de 
afvalstof voor die functie wordt 
klaargemaakt. Bijlage II bevat een niet-
limitatieve lijst van nuttige toepassingen;

14) nuttige toepassing: elke handeling met 
als voornaamste resultaat dat afvalstoffen 
een nuttig doel dienen door hetzij in de 
betrokken installatie, hetzij in de ruimere 
economie andere materialen te vervangen 
die anders voor een specifieke functie 
zouden zijn gebruikt, of waardoor de 
afvalstof voor die functie wordt 
klaargemaakt. Bijlage II bevat een niet-
limitatieve lijst van nuttige toepassingen.
Opwerkingsactiviteiten worden slechts 
dan als nuttige toepassing aangemerkt, 
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wanneer zij ertoe dienen afvalstoffen, 
rekening houdend met artikel 16, voor te 
bereiden voor nuttige toepassing of 
hergebruik in een later stadium, en 
wanneer van meet af aan vaststaat dat het 
voorbereide afval altijd volledig of vrijwel 
volledig nuttig zal worden toegepast of 
hergebruikt.

Or. de

Motivering

In der abfallwirtschaftlichen Praxis wird der ganz überwiegende Teil der Abfälle nicht 
unmittelbar einer finalen Verwertung oder Beseitigung zugeführt. Vielmehr werden sie in der 
Regel zunächst in eigenständigen Anlagen aufbereitet. Anschließend werden die aufbereiteten 
Abfälle - je nach aktueller Preissituation auf dem Abfallmarkt - wahlweise verwertet oder 
beseitigt. Ein Beispiel hierfür bietet die Aufbereitung von Abfällen, um sie entweder zu 
günstigen Konditionen in Zementwerken oder Müllverbrennungsanlagen mit entsprechender 
Energieeffizienz zu verwerten oder sie bei niedrigeren Verbrennungspreisen in 
Müllverbrennungsanlagen ohne ausreichnede Energienutzung zu beseitigen.

Amendement 86
Anne Ferreira

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 3 – punt 14

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

14) nuttige toepassing: elke handeling met 
als voornaamste resultaat dat afvalstoffen 
een nuttig doel dienen door hetzij in de 
betrokken installatie, hetzij in de ruimere 
economie andere materialen te vervangen 
die anders voor een specifieke functie 
zouden zijn gebruikt, of waardoor de 
afvalstof voor die functie wordt 
klaargemaakt. Bijlage II bevat een niet-
limitatieve lijst van nuttige toepassingen;

14) nuttige toepassing: elke handeling met 
als voornaamste resultaat dat afvalstoffen 
een nuttig doel dienen door hetzij in de 
betrokken installatie, hetzij in de ruimere 
economie andere materialen te vervangen 
die anders voor een specifieke functie 
zouden zijn gebruikt, of waardoor de 
afvalstof voor die functie wordt 
klaargemaakt. Bijlage II bevat een 
gemeenschappelijke lijst van nuttige 
toepassingen; deze lijst wordt regelmatig 
geëvalueerd in het licht van de 
wetenschappelijke en technologische 
vooruitgang;

Or. fr
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Motivering

De in het gemeenschappelijk standpunt gebruikte formulering is niet aanvaardbaar. Indien de 
lijst in bijlage II niet-limitatief is, bestaat het risico dat activiteiten onterecht als nuttige 
toepassing worden geclassificeerd, en dat de praktijk van lidstaat tot lidstaat verschilt. Indien 
nieuwe nuttige toepassingen worden uitgevonden, moet bijlage II bovendien worden herzien 
en aangepast aan nieuwe ontwikkelingen in wetenschap en technologie. 

Amendement 87
Bairbre de Brún en Roberto Musacchio

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 3 – punt 14

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

14) nuttige toepassing: elke handeling met 
als voornaamste resultaat dat afvalstoffen 
een nuttig doel dienen door hetzij in de 
betrokken installatie, hetzij in de ruimere 
economie andere materialen te vervangen 
die anders voor een specifieke functie 
zouden zijn gebruikt, of waardoor de 
afvalstof voor die functie wordt 
klaargemaakt. Bijlage II bevat een niet-
limitatieve lijst van nuttige toepassingen;

14) nuttige toepassing: elke handeling met 
als voornaamste resultaat dat afvalstoffen 
een nuttig doel dienen door andere 
materialen te vervangen die anders voor 
een specifieke functie zouden zijn gebruikt, 
of waardoor de afvalstof voor die functie 
wordt klaargemaakt. Bijlage II bevat een 
niet-limitatieve lijst van nuttige 
toepassingen;

Or. en

Motivering

In eerste lezing door het EP aangenomen amendement waarin het exacte doel van nuttige 
toepassing als vorm van afvalbeheer duidelijk wordt omlijnd. Het is van belang om de plaats 
waar de vervanging en de nuttige toepassing plaatsvinden minder algemeen te definiëren. 

Amendement 88
Karin Scheele

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 3 – punt 14

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

14. nuttige toepassing: elke handeling met
als voornaamste resultaat dat afvalstoffen 

14. nuttige toepassing: elke handeling die
als voornaamste doel heeft dat afvalstoffen 



PE402.733v01-00 50/73 AM\711129NL.doc

NL

een nuttig doel dienen door hetzij in de 
betrokken installatie, hetzij in de ruimere 
economie andere materialen te vervangen 
die anders voor een specifieke functie 
zouden zijn gebruikt, of waardoor de 
afvalstof voor die functie wordt 
klaargemaakt. Bijlage II bevat een niet-
limitatieve lijst van nuttige toepassingen;

een nuttig doel dienen en die tot een 
afname van de totale negatieve 
milieugevolgen zorgt en rekening houdt 
met de bescherming van de menselijke 
gezondheid, door hetzij in de betrokken 
installatie, hetzij in de ruimere economie 
andere materialen te vervangen die anders 
voor een specifieke functie zouden zijn 
gebruikt, of waardoor de afvalstof voor die 
functie wordt klaargemaakt. Hierbij moet 
worden gelet op een duurzaam 
materiaalgebruik, met bijzonder aandacht
voor de effecten voor het milieu en de 
gezondheid. Bijlage II bevat een niet-
limitatieve lijst van nuttige toepassingen;

Or. de

Dit amendement is gebaseerd op de amendementen 6 en 127 uit de eerste lezing.

Motivering

Volgens de definitie van ‘nuttige toepassing’ die thans is opgenomen in het voorstel, zou ook 
het gebruik van huisvuil voor het opvullen van stilgelegde mijnen in gebieden met een 
ondoordringbare bodem (zodat de kwaliteit van grondwater niet in gevaar komt), als nuttige
toepassing kunnen worden aangemerkt. Hier gaat het echter niet om een duurzame nuttige 
toepassing, aangezien het probleem van de verwerking van dit afval slechts zou worden 
overgelaten aan de komende generaties.

Met het oog op de afvalhiërarchie die op grond van milieuoverwegingen aan nuttige 
toepassing prioriteit toekent boven verwijdering van afvalstoffen, is een verdere aanvulling 
noodzakelijk. 

De term ‘voornaamste doel’ stemt overeen met de rechtspraak van het Hof van Justitie.

Amendement 89
Karin Scheele

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 3 – punt 14 – alinea 1 bis (nieuw)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

Hierbij moet worden gelet op een 
duurzaam materiaalgebruik, met 
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bijzonder aandacht voor de effecten voor 
het milieu en de gezondheid.

Or. de

Motivering

In tegenstelling tot het voorstel van de Commissie bevat het gemeenschappelijk standpunt wel 
een definitie van ‘nuttige toepassing’. Volgens deze definitie zou ook het gebruik van huisvuil 
voor het opvullen van stilgelegde mijnen in gebieden met een ondoordringbare bodem (zodat 
de kwaliteit van grondwater niet in gevaar komt), als nuttig toepassing kunnen worden 
aangemerkt. Weliswaar gaat van een dergelijk gebruik van afval geen direct gevaar uit voor 
het milieu of de gezondheid, maar het is geen duurzame nuttige toepassing. Het probleem van 
de verwerking van dit afval zou slechts worden overgelaten aan de komende generaties, die 
het na uitgraving zouden moeten verwijderen.

Amendement 90
Caroline Jackson, Bairbre de Brún, Mojca Drčar Murko, Jill Evans en Johannes
Blokland

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 3, punt 16

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

16) recycling: elke nuttige toepassing 
waardoor afvalstoffen opnieuw worden 
bewerkt tot producten, materialen of 
stoffen, voor het oorspronkelijke doel of 
voor een ander doel. Dit omvat het 
opnieuw bewerken van organisch afval, 
maar het omvat niet energieterugwinning, 
noch het opnieuw bewerken tot 
materialen die bestemd zijn om te worden 
gebruikt als brandstof of als
heropvulmateriaal;

16) recycling: de opwerking van 
materialen of stoffen in afvalstoffen via 
een productieproces waarbij zij nieuwe
producten, materialen of stoffen 
produceren of hierin worden opgenomen, 
ongeacht of deze nieuwe producten, 
materialen of stoffen bestemd zijn voor 
het oorspronkelijke doel of voor een ander 
doel. Dit omvat het opnieuw bewerken van 
organisch afval, maar het omvat onder 
andere niet energieterugwinning,
omzetting voor gebruik als brandstof,
processen die verbranding of gebruik als 
energiebron, met inbegrip van chemische 
energie, inhouden of gebruik als
heropvulmateriaal;

Or. en
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Motivering

oiu

Amendement 91
Richard Seeber

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 3 – punt 16

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

16. recycling: elke nuttige toepassing 
waardoor afvalstoffen opnieuw worden 
bewerkt tot producten, materialen of 
stoffen, voor het oorspronkelijke doel of 
voor een ander doel. Dit omvat het 
opnieuw bewerken van organisch afval, 
maar het omvat niet energieterugwinning, 
noch het opnieuw bewerken tot 
materialen die bestemd zijn om te worden 
gebruikt als brandstof of als 
heropvulmateriaal;

16. recycling: elke nuttige toepassing 
waardoor afvalstoffen opnieuw worden 
bewerkt tot producten, materialen of 
stoffen, voor het oorspronkelijke doel of 
voor een ander doel. Dit omvat niet 
energieterugwinning;

Or. de

Motivering

De in het gemeenschappelijk standpunt voorgestelde definitie van recycling gaat voorbij aan 
de praktijk. Met dit amendement wordt een duidelijke regeling met betrekking tot 
energieterugwinning voorgesteld.

Amendement 92
Françoise Grossetête

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 3 – punt 16

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

16) recycling: elke nuttige toepassing 
waardoor afvalstoffen opnieuw worden 
bewerkt tot producten, materialen of 
stoffen, voor het oorspronkelijke doel of 
voor een ander doel. Dit omvat het 

16) recycling: de opwerking van 
materialen of stoffen in een 
productieproces waarbij zij in nieuwe
producten worden opgenomen. Dit omvat 
het opnieuw bewerken van organisch afval, 
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opnieuw bewerken van organisch afval, 
maar het omvat niet energieterugwinning, 
noch het opnieuw bewerken tot materialen 
die bestemd zijn om te worden gebruikt als 
brandstof of als heropvulmateriaal;

maar het omvat onder andere niet 
energieterugwinning, omzetting voor 
gebruik als brandstof, en processen die 
verbranding of gebruik als energiebron, 
met inbegrip van chemische energie, 
inhouden, noch het opnieuw bewerken tot 
materialen die bestemd zijn om te worden 
gebruikt als brandstof of als 
heropvulmateriaal;

Or. en

Motivering

In de context van de richtlijn betekent recycling “een nieuwe cyclus doorlopen”, of met 
andere woorden: de opwerking van materialen of stoffen. Dit was ook de interpretatie van het 
Parlement in eerste lezing. Deze definitie is noodzakelijk om 1) naar behoren te kunnen 
onderscheiden tussen nuttige toepassingen en recyclinghandelingen, die meestal verschillend 
van aard zijn en op verschillende doelstellingen zijn gebaseerd, en om 2) te waarborgen dat 
de recyclingdoelstellingen niet zinloos worden.

Amendement 93
Eija-Riitta Korhola

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 3 – punt 16

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

16) recycling: elke nuttige toepassing 
waardoor afvalstoffen opnieuw worden 
bewerkt tot producten, materialen of 
stoffen, voor het oorspronkelijke doel of 
voor een ander doel. Dit omvat het 
opnieuw bewerken van organisch afval, 
maar het omvat niet energieterugwinning, 
noch het opnieuw bewerken tot materialen 
die bestemd zijn om te worden gebruikt als 
brandstof of als heropvulmateriaal;

16) recycling: de opwerking van 
materialen of stoffen in afvalstoffen via 
een productieproces waarbij zij nieuwe
producten, materialen of stoffen 
produceren of hierin worden opgenomen,
ongeacht of deze nieuwe producten, 
materialen of stoffen bestemd zijn voor 
het oorspronkelijke doel of voor een ander 
doel. Dit omvat het opnieuw bewerken van 
organisch afval, maar het omvat niet 
energieterugwinning, noch het opnieuw 
bewerken tot materialen die bestemd zijn 
om te worden gebruikt als brandstof of als 
heropvulmateriaal;

Or. en
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Motivering

Dit amendement is erop gericht de definitie te verduidelijken om beter rekening te kunnen 
houden met de stapsgewijze verwerking van afvalstoffen tot nieuwe gerecyclede producten in 
een industriële productieketen. (Amendement 21 uit de eerste lezing van het EP, dat werd 
ondersteund door de Commissie.)

Amendement 94
Cristiana Muscardini

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 3 – punt 16

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

16) recycling: elke nuttige toepassing 
waardoor afvalstoffen opnieuw worden 
bewerkt tot producten, materialen of 
stoffen, voor het oorspronkelijke doel of 
voor een ander doel. Dit omvat het 
opnieuw bewerken van organisch afval, 
maar het omvat niet energieterugwinning, 
noch het opnieuw bewerken tot materialen 
die bestemd zijn om te worden gebruikt als 
brandstof of als heropvulmateriaal;

16) recycling: de opwerking van 
materialen of stoffen in afvalstoffen via 
een productieproces waarbij zij nieuwe
producten, materialen of stoffen 
produceren of hierin worden opgenomen,
ongeacht of deze nieuwe producten, 
materialen of stoffen bestemd zijn voor 
het oorspronkelijke doel of voor een ander 
doel. Dit omvat het opnieuw bewerken van 
organisch afval, maar het omvat niet 
energieterugwinning, noch het opnieuw 
bewerken tot materialen die bestemd zijn 
om te worden gebruikt als brandstof of als 
heropvulmateriaal;

Or. en

Motivering

Dit amendement is erop gericht de definitie te verduidelijken om beter rekening te kunnen 
houden met de stapsgewijze verwerking van afvalstoffen tot nieuwe gerecyclede producten in 
een industriële productieketen.

(Amendement 21 uit de eerste lezing van het EP.)
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Amendement 95
Karin Scheele

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 3 – punt 16

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

16. recycling: elke nuttige toepassing 
waardoor afvalstoffen opnieuw worden 
bewerkt tot producten, materialen of 
stoffen, voor het oorspronkelijke doel of 
voor een ander doel. Dit omvat het 
opnieuw bewerken van organisch afval, 
maar het omvat niet energieterugwinning, 
noch het opnieuw bewerken tot materialen 
die bestemd zijn om te worden gebruikt als 
brandstof of als heropvulmateriaal;

16. recycling: elke nuttige toepassing als 
bedoeld onder punt 14 waardoor 
afvalstoffen opnieuw worden bewerkt tot 
producten, materialen of stoffen, voor het 
oorspronkelijke doel of voor een ander 
doel. Dit omvat het opnieuw bewerken van 
organisch afval, maar het omvat niet 
energieterugwinning, noch het opnieuw 
bewerken tot materialen die bestemd zijn 
om te worden gebruikt als brandstof of als 
heropvulmateriaal;

Or. de

Motivering

De definitie dient een verwijzing te bevatten naar de definitie van ‘nuttige toepassing’, 
teneinde duidelijk te maken dat recycling een onderdeel van nuttige toepassing is.

Amendement 96
Bairbre de Brún en Roberto Musacchio

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 3 – punt 16 bis (nieuw)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

16 bis. “gerecycleerd percentage” of 
“recyclingpercentage” wordt bepaald aan 
de hand van het percentage van de 
materiaaloutput van een recyclingproces 
dat wordt gebruikt als materiaal in nieuwe 
producten, materialen of stoffen;

Or. en
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Motivering

De definitie van recycling vormt geen oplossing voor de discussie omtrent input en output in 
verband met de opstelling van recyclingdoelstellingen of met cijfers over het gerecycleerde 
percentage afval. Er moet een definitie worden toegevoegd om te verduidelijken dat de output 
van het recyclingproces moet worden gemeten en als maatstaf moet dienen voor de vraag wat 
als recycling geldt.

Amendement 97
Karl-Heinz Florenz

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 3 – punt 18

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

18) verwijdering: iedere handeling die geen 
nuttige toepassing is zelfs indien de 
handeling er in tweede instantie toe leidt 
dat stoffen of energie worden
teruggewonnen. Bijlage I bevat een niet-
limitatieve lijst van 
verwijderingshandelingen;

18) verwijdering: iedere handeling die geen 
nuttige toepassing is. Bijlage I bevat een 
niet-limitatieve lijst van 
verwijderingshandelingen. Bij alle 
verwijderingshandelingen wordt hoge 
prioriteit toegekend aan de bescherming 
van de menselijke gezondheid en het 
milieu;

Or. en

Motivering

Het belangrijk om een duidelijk onderscheid te maken tussen nuttige toepassing en 
verwijdering van afvalstoffen. De formulering “in tweede instantie” schept verwarring met 
betrekking tot de terugwinning van stoffen en energie uit afval in industriële 
verwerkingsinstallaties.

Amendement 98
Anne Laperrouze

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 3 – punt 19 bis (nieuw)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

19 bis. terugwinning van energie: het 
gebruik van brandbaar afval als brandstof 
voor energieopwekking door directe 
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verbranding met of zonder ander afval of 
brandstof, maar met terugwinning van 
warmte. Verbranding van afval waarbij 
meer energie wordt toegevoegd dan in het 
proces wordt verkregen, wordt niet als 
terugwinning van energie beschouwd.

Or. en

Motivering

Amendement 26 uit de eerste lezing van het EP.

Voor een correcte uitvoering van de richtlijn moet in artikel 3 een exacte definitie van 
‘terugwinning van energie’ worden opgenomen. Volgens de voorgestelde definitie betekent 
terugwinning van energie elke handeling waarbij brandbaar afval wordt gebruikt als 
brandstof voor energieopwekking. Om een onderscheid te kunnen maken tussen terugwinning 
en verwijdering preciseert het voorstel dat een proces slechts dan als energieterugwinning 
kan worden beschouwd wanneer het om een efficiënt proces gaat waarbij daadwerkelijk 
energie uit afval wordt opgewekt.

Amendement 99
Karl-Heinz Florenz

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 3 – punt 19 bis (nieuw)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

19 bis. beste beschikbare technieken voor 
afvalverwerking: het meest doeltreffende 
en geavanceerde ontwikkelingsstadium 
van activiteiten en exploitatiemethoden,
waarbij de praktische bruikbaarheid is 
aangetoond van speciale technieken ter 
vermijding van gevaren voor de 
menselijke gezondheid en milieuschade 
bij de verwerking van afvalstoffen, een en 
ander overeenkomstig artikel 2, lid 11, en 
bijlage IV van richtlijn 96/61/EG.

Or. en

Motivering

Amendement 32 uit de eerste lezing.
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Amendement 100
Péter Olajos

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 3 – punt 19 bis (nieuw)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

19 bis. voorbehandeling: elke handeling 
die ten behoeve van vervoer, opslag, 
nuttige toepassing of verwijdering op 
milieuvriendelijke wijze kan worden
uitgevoerd en die afval voortbrengt dat 
verder moet worden behandeld. 

Or. hu

Motivering

Het is zorgwekkend dat ‘voorbehandeling’ niet voorkomt in het voorstel. Diverse 
rechtsvoorschriften verbieden afvalverwerkingshandelingen indien deze niet worden 
voorafgegaan door een voorbehandeling, ook al worden die verwerkingshandelingen door de 
exploitanten vaak als op zichzelf staande activiteiten verricht. Het concept van 
voorbehandeling komt niettemin verschillende malen voor in de richtlijn.

Amendement 101
Péter Olajos

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 3 – punt 19 ter (nieuw)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

19 ter) coördinerende
verwerkingsorganisatie: elke 
onafhankelijke organisatie die belast zijn 
met taken van producenten en 
distributeurs met betrekking tot de 
inzameling en de nuttige toepassing van 
afvalstoffen, d.w.z. elke organisatie die op 
contractuele basis tegen betaling de
desbetreffende verplichtingen van 
producenten en distributeurs nakomt en 
de inzameling en de nuttige toepassing 
dan wel verwijdering van afvalstoffen
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waarvoor zij verantwoordelijk is,
organiseert en coördineert;

Or. hu

Motivering

In tal van lidstaten is een groot aantal organisaties actief die de verwerking van afvalstoffen 
coördineren en ervoor zorgen dat aan de voor producenten en distributeurs geldende 
verplichtingen met betrekking tot de inzameling en nuttige toepassing van afvalstoffen. In het 
kader van hun dagelijkse werkzaamheden verrichten zij belangrijke afvalverwerkingstaken. 
Zo regelen zij niet alleen de inzameling en nuttige toepassing van producten die afval zijn 
geworden, maar zijn zij ook actief op het gebied van voorlichting van het publiek en het 
verstrekken van milieu-informatie, vaak in samenwerking met het voor milieubescherming 
verantwoordelijke ministerie. Het verdient aanbeveling hun wettelijke status te verduidelijken 
door deze definitie op te nemen in de richtlijn.

Amendement 102
Péter Olajos

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 3 – punt 19 quater (nieuw)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

19 quater) secundaire grondstof: een 
nuttig toegepaste afvalstof die voldoet aan 
de voor de desbetreffende afvalsoort 
geldende criteria.

Or. hu

Motivering

Uit artikel 5 komt niet duidelijk naar voren hoe materiaal wordt gekenschetst dat niet langer 
afval is. In de praktijk worden afvalstoffen die nuttig worden toegepast, in de industrie 
secundaire grondstoffen genoemd.

Amendement103
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Caroline Jackson, Mojca Drčar Murko en Johannes Blokland

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 3 bis (nieuw)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

Artikel 3 bis
1. Bij het opstellen van wetgeving en 
beleidsinitiatieven voor de preventie en 
het beheer van afvalstoffen wordt als een 
uitgangspunt de volgende afvalhiërarchie 
gehanteerd:
a) preventie en reductie;
b) voorbereiding voor hergebruik;
c) recycling;
d) andere nuttige toepassing, bv. 
energieterugwinning; en tevens
e) verwijdering.
2. Bij het toepassen van de in lid 1 
bedoelde afvalhiërarchie nemen de 
lidstaten maatregelen om de opties te 
stimuleren die over het geheel genomen 
het beste milieuresultaat opleveren. Dit 
kan betekenen dat voor bepaalde 
specifieke afvalstromen van de hiërarchie 
moet worden afgeweken indien dit op 
grond van het levenscyclusdenken met 
betrekking tot de effecten van het 
produceren en beheren van dergelijke 
afvalstoffen gerechtvaardigd is. De 
lidstaten waarborgen dat dit een volledig 
en doorzichtig proces is, met 
inachtneming van de nationale 
planningsvoorschriften inzake de 
raadpleging en inschakeling van de 
burgers en belanghebbenden.
De lidstaten dienen rekening te houden 
met de algemene 
milieubeschermingsprincipes zoals het 
voorzorgs- en duurzaamheidsbeginsel, de 
technische uitvoerbaarheid en 
economische haalbaarheid, en de 
bescherming van hulpbronnen, alsook 
met de effecten voor milieu en menselijke 
gezondheid in het algemeen en op 
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economisch en maatschappelijk gebied, 
overeenkomstig de artikelen 1 en 10.

Or. en

(voorheen artikel 11)

Motivering

Dit amendement omvat de amendementen 21 en 22 van de ontwerpaanbeveling. Dit nieuwe 
amendement heeft ten doel artikel 11 inzake de afvalhiërarchie naar een prominentere plaats 
in de richtlijn te verschuiven. In het Commissievoorstel was de afvalhiërarchie in artikel 1 te 
vinden. De tekst inzake de afvalhiërarchie wordt daarom, met inbegrip van de amendementen 
21 en 22, naar dit nieuwe artikel 3 bis verplaatst. Artikel 11 moet vervolgens worden 
geschrapt. 

Amendement 104
Anne Ferreira

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 4

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

1. Een stof die of een voorwerp dat het 
resultaat is van een productieproces dat 
niet in de eerste plaats bedoeld is voor de 
productie van die stof of dat voorwerp, 
kan alleen als een bijproduct en niet als 
een afvalstof in de zin van artikel 3, punt 
a), worden aangemerkt, indien wordt 
voldaan aan de volgende voorwaarden:

Schrappen

a) het is zeker dat de stof of het voorwerp 
zal worden gebruikt;
b) de stof of het voorwerp kan 
onmiddellijk worden gebruikt zonder 
verdere andere behandeling dan die welke 
bij de normale productie gangbaar is;
c) de stof of het voorwerp wordt 
geproduceerd als een integraal onderdeel 
van een productieproces; en
(d verder gebruik is rechtmatig, m.a.w. de 
stof of het voorwerp voldoet aan alle 
voorschriften inzake producten, milieu en 
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gezondheidsbescherming voor het
specifieke gebruik en en zal niet leiden tot 
over het geheel genomen ongunstige 
effecten op het milieu of de menselijke
gezondheid.
2. Uitgaande van de in lid 1 gestelde 
voorwaarden kunnen maatregelen worden 
vastgesteld om te bepalen volgens welke 
criteria een stof of een voorwerp kan 
worden aangemerkt als bijproduct en niet 
als afvalstof in de zin van artikel 3, punt 
1). Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 36, lid 1 
bis, bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. fr

(De door de Commissie op 27 februari 2007 gepubliceerde richtsnoeren vormen het passende 
kader waarbinnen deze vraag, ook ter voorkoming van eventuele gerechtelijke procedures, 

dient te worden beantwoord.)

Motivering

De definitie in het gemeenschappelijk standpunt van de Raad zou tot grotere verwarring en 
tot een onwenselijke herclassificering van afvalstoffen als bijproducten kunnen leiden. Het 
concept van ‘bijproducten’ is daarom een belangrijke potentiële bron van gerechtelijke 
procedures en vormt een gevaar voor de bescherming van het milieu en de gezondheid en 
voor de doelstelling om op deze beide gebieden een hoog beschermingsniveau te realiseren. 
Er is geen enkele reden om een nieuwe categorie in te voeren tussen producten en afval in.

Amendement 105
Johannes Blokland

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 4

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

1. Een stof die of een voorwerp dat het 
resultaat is van een productieproces dat 
niet in de eerste plaats bedoeld is voor de 
productie van die stof of dat voorwerp, kan 
alleen als een bijproduct en niet als een 

1. Een stof die of een voorwerp dat het 
resultaat is van een productieproces dat 
niet in de eerste plaats bedoeld is voor de 
productie van die stof of dat voorwerp, kan 
alleen als een bijproduct en niet als een 
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afvalstof in de zin van artikel 3, punt a), 
worden aangemerkt, indien wordt voldaan 
aan de volgende voorwaarden:

afvalstof in de zin van artikel 3, punt 1), 
worden aangemerkt, indien wordt voldaan 
aan de voorwaarden van bijlage I bis:

a) het is zeker dat de stof of het voorwerp 
zal worden gebruikt;
b) de stof of het voorwerp kan 
onmiddellijk worden gebruikt zonder 
verdere andere behandeling dan die welke 
bij de normale productie gangbaar is;
c) de stof of het voorwerp wordt 
geproduceerd als een integraal onderdeel 
van een productieproces; en
d) verder gebruik is rechtmatig, m.a.w. de 
stof of het voorwerp voldoet aan alle 
voorschriften inzake producten, milieu en 
gezondheidsbescherming voor het 
specifieke gebruik en en zal niet leiden tot 
over het geheel genomen ongunstige 
effecten op het milieu of de menselijke 
gezondheid.
2. Uitgaande van de in lid 1 gestelde 
voorwaarden kunnen maatregelen worden 
vastgesteld om te bepalen volgens welke 
criteria een stof of een voorwerp kan 
worden aangemerkt als bijproduct en niet 
als afvalstof in de zin van artikel 3, punt 1). 
Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 36, lid 1
bis, bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

2. Bijlage I bis kan worden gewijzigd om 
te bepalen volgens welke criteria een stof 
of een voorwerp kan worden aangemerkt 
als bijproduct en niet als afvalstof in de zin 
van artikel 3, punt 1). Indien hierover 
twijfel bestaat kunnen aanvullende 
maatregelen worden vastgesteld om te 
bepalen of een stof een bijproduct of een 
afvalstof is. Deze maatregelen, met 
inbegrip van milieu- en kwaliteitscriteria, 
die niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn beogen te wijzigen door haar aan 
te vullen, worden vastgesteld volgens de in 
artikel 36, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

3. Een bijproduct in de zin van deze 
richtlijn is geen afvalstof en kan daarom 
als product worden beschouwd.

Or. en

(Overeenkomstig artikel 62, lid 2, letter d) van het Reglement, kan de mededeling van de 
Commissie (COM(2007)59) van 21 februari 2007 als nieuw feit worden beschouwd dat zich 

sinds de eerste lezing (van 13 februari 2007) heeft voorgedaan.)
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Motivering

De beslisboom in bijlage II van voornoemde mededeling is een zeer goed instrument om te 
bepalen of een materiaal een afvalstof dan wel een bijproduct is. Bovendien moet duidelijk 
zijn dat er in de afvalwetgeving van de EU slechts twee categorieën bestaan: afvalstoffen en 
niet-afvalstoffen (of producten). Daarom moet worden onderstreept dat een bijproduct geen 
afvalstof is, maar een product, teneinde mogelijke overlappingen of een mogelijke kloof 
tussen de afvalwetgeving en de REACH-verordening te voorkomen.

Amendement 106
Anne Laperrouze

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 4

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

1. Een stof die of een voorwerp dat het 
resultaat is van een productieproces dat 
niet in de eerste plaats bedoeld is voor de 
productie van die stof of dat voorwerp, 
kan alleen als een bijproduct en niet als 
een afvalstof in de zin van artikel 3, 
punt a), worden aangemerkt, indien wordt 
voldaan aan de volgende voorwaarden:

Schrappen

a) het is zeker dat de stof of het voorwerp 
zal worden gebruikt;
b) de stof of het voorwerp kan 
onmiddellijk worden gebruikt zonder 
verdere andere behandeling dan die welke 
bij de normale productie gangbaar is;
c) de stof of het voorwerp wordt 
geproduceerd als een integraal onderdeel 
van een productieproces; en
d) verder gebruik is rechtmatig, m.a.w. de 
stof of het voorwerp voldoet aan alle 
voorschriften inzake producten, milieu en 
gezondheidsbescherming voor het 
specifieke gebruik en en zal niet leiden tot 
over het geheel genomen ongunstige 
effecten op het milieu of de menselijke 
gezondheid.
2. Uitgaande van de in lid 1 gestelde 
voorwaarden kunnen maatregelen worden 
vastgesteld om te bepalen volgens welke 
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criteria een stof of een voorwerp kan 
worden aangemerkt als bijproduct en niet 
als afvalstof in de zin van artikel 3, 
punt 1). Deze maatregelen, die niet-
essentiële onderdelen van deze richtlijn 
beogen te wijzigen door haar aan te 
vullen, worden vastgesteld volgens de in 
artikel 36, lid 1 bis, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

(De Commissie heeft haar interpretatieve mededeling betreffende bijproducten na de eerste 
lezing door het Europees Parlement. Deze mededeling kan worden beschouwd als een nieuw 

feit.)

Motivering

In de voorgestelde versie kan artikel 4 inzake bijproducten worden gebruikt om zowel de 
kaderrichtlijn afvalstoffen als de REACH-verordening te omzeilen. Het gevaar bestaat dat dit 
artikel tot rechtsonzekerheid leidt.

Amendement 107
Marcello Vernola

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 4 – lid 1

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

1. Een stof die of een voorwerp dat het 
resultaat is van een productieproces dat
niet in de eerste plaats bedoeld is voor de 
productie van die stof of dat voorwerp, kan 
alleen als een bijproduct en niet als een 
afvalstof in de zin van artikel 3, punt a), 
worden aangemerkt, indien wordt voldaan 
aan de volgende voorwaarden:

1. Een stof die of een voorwerp dat het 
resultaat is van een productieproces dat 
niet in de eerste plaats bedoeld is voor de 
productie van die stof of dat voorwerp, kan 
alleen als een bijproduct en niet als een 
afvalstof in de zin van artikel 3, punt 1), 
worden aangemerkt, indien aan de 
volgende voorwaarden, en uitsluitend aan 
deze voorwaarden, wordt voldaan:

Or. it

Motivering

Het is van belang te voorkomen dat de lidstaten verdere eisen aan bijproducten stellen 



PE402.733v01-00 66/73 AM\711129NL.doc

NL

waardoor de tenuitvoerlegging van de richtlijn bemoeilijkt zou kunnen worden. 

Amendement 108
Karin Scheele

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 4 – lid 1 - punt a)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

a) het is zeker dat de stof of het voorwerp 
zal worden gebruikt;

a) het is zeker dat de stof of het voorwerp 
zal worden gebruikt en dat daarvoor een 
markt bestaat;

Or. de

Motivering

Vanzelfsprekend moet er voor een product ook een markt bestaan. Dit moet daarom ook een 
voorwaarde zijn om een stof of voorwerp als bijproduct te kunnen aanmerken.

Amendement 109
Karin Scheele

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 4 – lid 1 - punt b)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

b) de stof of het voorwerp kan onmiddellijk 
worden gebruikt zonder verdere andere 
behandeling dan die welke bij de normale 
productie gangbaar is;

b) de stof of het voorwerp kan onmiddellijk 
worden gebruikt zonder verdere andere 
behandeling dan die welke bij de normale 
productie gangbaar is, waarbij rekening 
dient te worden gehouden met
afvalgerelateerde schadelijke stoffen ,

Or. de

(Het gemeenschappelijk standpunt bevat een nieuw artikel inzake bijproducten)

Motivering

Stoffen die het resultaat zijn van een bepaald productieproces en die niet het voornaamste 
doel van dat proces vormen, kunnen schadelijke stoffen bevatten. Indien de geproduceerde 
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stof afvalgerelateerde schadelijke stoffen bevat die niet in producten voorkomen die voor 
hetzelfde doeleinde worden gebruikt, duidt dit erop dat het oogmerk van de producent erin 
bestaat zich van die schadelijke stoffen te ontdoen. Dit moet in artikel 4 duidelijk worden 
geformuleerd.

Amendement 110
Karin Scheele

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 4 – lid 1 - punt c)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

c) de stof of het voorwerp wordt 
geproduceerd als een integraal onderdeel 
van een productieproces; en

c) de stof of het voorwerp wordt met 
kwaliteitsborging in een gedefinieerde 
samenstelling of met vastgelegde
specificaties geproduceerd als een integraal 
onderdeel van een productieproces; en

Or. de

Motivering

Om als product te kunnen worden aangemerkt, moet de stof of het voorwerp gekenmerkt zijn 
door een constante kwaliteit. Deze constante kwaliteit moet daarom ook een voorwaarde zijn 
voor bijproducten.

Amendement 111
Karin Scheele

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 4 – lid 1 - punt d)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

d) verder gebruik is rechtmatig, m.a.w. de 
stof of het voorwerp voldoet aan alle 
voorschriften inzake producten, milieu en 
gezondheidsbescherming voor het 
specifieke gebruik en en zal niet leiden tot 
over het geheel genomen ongunstige 
effecten op het milieu of de menselijke 
gezondheid. 

d) verder gebruik is rechtmatig, m.a.w. de 
stof of het voorwerp voldoet aan alle 
voorschriften inzake producten, milieu en 
gezondheidsbescherming voor het 
specifieke gebruik en en zal niet leiden tot 
over het geheel genomen ongunstige 
effecten op het milieu of de menselijke 
gezondheid. Er moeten maatregelen 
worden getroffen om ervoor te zorgen dat 
afvalgerelateerde schadelijke stoffen niet 
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in de materiaalcyclus geraken in een mate 
die een gevaar vormt voor de gezondheid 
of het milieu.

Or. de

(Het gemeenschappelijk standpunt bevat een nieuw artikel inzake bijproducten)

Motivering

Stoffen die het resultaat zijn van een bepaald productieproces en die niet het voornaamste 
doel van dat proces vormen, kunnen schadelijke stoffen bevatten. Indien de geproduceerde 
stof afvalgerelateerde schadelijke stoffen bevat die niet in producten voorkomen die voor 
hetzelfde doeleinde worden gebruikt, duidt dit erop dat het oogmerk van de producent erin 
bestaat zich van die schadelijke stoffen te ontdoen. Dit moet in artikel 4 duidelijk worden 
geformuleerd. 

Amendement 112
Marcello Vernola

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 4 – lid 1 - punt d)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

d) verder gebruik is rechtmatig, m.a.w. de 
stof of het voorwerp voldoet aan alle 
voorschriften inzake producten, milieu en 
gezondheidsbescherming voor het 
specifieke gebruik en en zal niet leiden tot 
over het geheel genomen ongunstige 
effecten op het milieu of de menselijke 
gezondheid. 

d) verder gebruik is rechtmatig, m.a.w. de 
stof of het voorwerp voldoet aan alle 
voorschriften inzake producten, milieu en 
gezondheidsbescherming voor het 
specifieke gebruik.

Or. it

Motivering

De laatste bepaling in het gemeenschappelijk standpunt is overbodig, aangezien reeds is 
vastgelegd dat moet worden voldaan aan de wettelijke verplichtingen inzake milieu- en 
gezondheidsbescherming.
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Amendement 113
Mojca Drčar Murko

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 4 – lid 1 - punt d)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

d) verder gebruik is rechtmatig, m.a.w. de 
stof of het voorwerp voldoet aan alle 
voorschriften inzake producten, milieu en 
gezondheidsbescherming voor het 
specifieke gebruik en en zal niet leiden tot 
over het geheel genomen ongunstige 
effecten op het milieu of de menselijke 
gezondheid. 

d) verder gebruik is rechtmatig, m.a.w. dat 
het bijproduct niet iets mag zijn waarvan 
de producent zich dient te ontdoen of 
waarvan het beoogde gebruik verboden is 
krachtens het EU-recht of nationaal 
recht.

Or. en

Motivering

Artikel 4 is nieuw. Het gemeenschappelijk standpunt voert onder de punten a), b) en c) de drie 
onderdelen van een cumulatieve maatstaf in die het EHJ in recente jurisprudentie heeft 
aangelegd. Naast deze maatstaf heeft het EHJ opgemerkt dat het gebruik waarvoor het 
bijproduct bestemd is eveneens rechtmatig moet zijn. De formulering van punt d) in het 
gemeenschappelijk standpunt is niet precies genoeg. Zij dient te worden vervangen door de 
formulering die door de Commissie wordt gebruikt in haar interpretatieve mededeling 
betreffende afvalstoffen en bijproducten van 21 februari 2007.

Amendement 114
Jill Evans en Caroline Lucas

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 4 – lid 2

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

2. Uitgaande van de in lid 1 gestelde 
voorwaarden kunnen maatregelen worden 
vastgesteld om te bepalen volgens welke 
criteria een stof of een voorwerp kan 
worden aangemerkt als bijproduct en niet 
als afvalstof in de zin van artikel 3, punt 1). 
Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 36, lid 1 

2. Uitgaande van de in lid 1 gestelde 
voorwaarden legt de Commissie een 
wetgevingsvoorstel voor om de milieu- en 
kwaliteitscriteria te bepalen waaraan een 
stof of een voorwerp moet voldoen om te 
worden aangemerkt als bijproduct en niet 
als afvalstof in de zin van artikel 3, punt 1).
Bij ontstentenis van dergelijke op 
Gemeenschapsniveau goedgekeurde 
criteria of van toepasselijke rechtspraak, 
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bis, bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

moeten de materialen of stoffen in kwestie 
verder als afval worden beschouwd.

Or. en

(Gedeeltelijke herinvoering van amendement 107/121 en amendement 7 uit de eerste lezing)

Motivering

Het is belangrijk om te waarborgen dat met deze nieuwe definitie van bijproducten geen 
achterdeur wordt opengezet waardoor de bepalingen van deze richtlijn kunnen worden 
omzeild. Daarom moeten milieu- en kwaliteitscriteria worden geformuleerd voordat een 
dergelijke herclassificatie kan plaatsvinden. Daar deze criteria essentiële elementen van de 
richtlijn zouden vormen, dienen zij bij medebeslissing te worden vastgesteld. 

Amendement 115
Mojca Drčar Murko

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 4 – lid 2

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

2. Uitgaande van de in lid 1 gestelde 
voorwaarden kunnen maatregelen worden 
vastgesteld om te bepalen volgens welke 
criteria een stof of een voorwerp kan 
worden aangemerkt als bijproduct en niet 
als afvalstof in de zin van artikel 3, punt 
1). Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 36, lid 1 
bis, bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

2. De Commissie kan, uitgaande van de in 
lid 1 gestelde voorwaarden en bijzonder 
rekening houdend met het 
voorzorgsbeginsel, milieu en gezondheid 
en de voorwaarden die zijn vastgelegd in 
de rechtspraak, maatregelen vaststellen
om te bepalen of specifieke stoffen of 
voorwerpen als bijproduct en niet als 
afval kunnen worden beschouwd. Deze 
maatregelen worden ofwel vastgesteld na 
indiening van een wetgevingsvoorstel of 
volgens de in artikel 36, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Bij ontstentenis van dergelijke op EU-
niveau goedgekeurde maatregelen of van 
toepasselijke Europese rechtspraak, 
moeten de materialen of stoffen in kwestie 
verder als afval worden beschouwd.

Or. en



AM\711129NL.doc 71/73 PE402.733v01-00

NL

Motivering

Artikel 4 is van toepassing op een breed scala aan industriële processen en voert een nieuwe 
juridische categorie in. Teneinde een hoog niveau van rechtszekerheid te handhaven moet de 
definitie van bijproducten strikt worden geïnterpreteerd. Het is noodzakelijk om te 
onderstrepen dat de materialen en stoffen in kwestie bij ontstentenis van op EU-niveau 
goedgekeurde maatregelen verder als afval worden beschouwd.

Amendement 116
Jill Evans en Caroline Lucas

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

2 bis. Lid 1 en 2 zijn niet van toepassing 
in het geval van grensoverschrijdende 
overbrenging naar derde landen.

Or. en

(Nieuw amendement dat ten doel heeft een omissie in de eerste lezing te verhelpen, teneinde 
overeenstemming met internationale verplichtingen te waarborgen)

Motivering

Het concept van ‘bijproducten’ komt niet voor in de internationale afvalwetgeving zoals het 
Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van 
gevaarlijke afvalstoffen. Teneinde volledige overeenstemming met de internationale 
verplichtingen te waarborgen, moeten bijproducten in het geval van grensoverschrijdende 
overbrenging verder als afvalstoffen worden beschouwd.

Amendement 117
Françoise Grossetête

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

1. Sommige specifieke afvalstoffen zijn 
niet langer afvalstoffen in de zin van 
artikel 3, punt a), wanneer zij een 

1. De lidstaten kunnen de Commissie 
verzoeken vast te stellen dat een bepaalde 
afvalstof, bij wijze van uitzondering, niet 



PE402.733v01-00 72/73 AM\711129NL.doc

NL

behandeling voor nuttige toepassing
hebben ondergaan en voldoen aan 
specifieke criteria die opgesteld moeten 
worden onder de volgende voorwaarden:

langer als afvalstof dient te worden 
aangemerkt, wanneer deze een 
terugwinningshandeling voor 
recyclingdoeleinden heeft ondergaan en 
voldoet aan specifieke criteria die 
opgesteld moeten worden onder de 
volgende voorwaarden:

a) de stof of het voorwerp wordt vaak
gebruikt voor een specifiek doel;

a) de stof of het voorwerp wordt algemeen
gebruikt voor de specifieke doelen;

b) er is een markt voor of vraag naar de 
stof of het voorwerp;

b) er is een markt voor de stof of het 
voorwerp;

c) de stof of het voorwerp voldoet aan de 
technische voorschriften voor het onder a) 
bedoelde specifieke doel en aan de voor 
producten geldende wetgeving en normen; 
en tevens

c) de stof of het voorwerp voldoet aan de 
technische voorschriften voor het 
specifieke doel en aan de voor producten 
geldende wetgeving en normen; en tevens

d) het gebruik van de stof of het voorwerp 
heeft over het geheel genomen geen 
ongunstige effecten voor het milieu of de 
menselijke gezondheid. 

d) het gebruik van de stof of het voorwerp 
heeft over het geheel genomen geen 
ongunstige effecten voor het milieu of de 
menselijke gezondheid.

Or. en

Motivering

Krachtens de bestaande EU-wetgeving is tot brandstof verwerkt afval pas na verbranding 
geen afval meer. De richtlijn afvalverbranding verzekert een hoog niveau van 
milieubescherming en bescherming van de menselijke gezondheid door strenge voorschriften 
en exploitatievoorwaarden op te stellen. Een herclassificering van dergelijke afvalstromen 
betekent dat de verbranding ervan niet meer onder de richtlijn afvalverbranding en de 
regelgeving inzake de overbrenging van afvalstoffen zou vallen. Dit kan een averechts effect 
hebben op het milieu.

Amendement 118
Johannes Blokland

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 5 – lid 1 – sublid 1

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

1. Sommige specifieke afvalstoffen zijn 
niet langer afvalstoffen in de zin van 
artikel 3, punt a), wanneer zij een 
behandeling voor nuttige toepassing 

1. De lidstaten kunnen de Commissie 
verzoeken vast te stellen dat een bepaalde 
afvalstof, bij wijze van uitzondering, niet 
langer als afvalstof dient te worden 



AM\711129NL.doc 73/73 PE402.733v01-00

NL

hebben ondergaan en voldoen aan 
specifieke criteria die opgesteld moeten 
worden onder de volgende voorwaarden:

aangemerkt in de zin van artikel 3, 
punt 1), wanneer deze een behandeling 
voor nuttige toepassing heeft ondergaan en 
voldoet aan specifieke criteria die 
opgesteld moeten worden onder de 
volgende voorwaarden:

a) de stof of het voorwerp wordt vaak 
gebruikt voor een specifiek doel;

a) de stof of het voorwerp wordt vaak 
gebruikt voor een specifiek doel;

b) er is een markt voor of vraag naar de 
stof of het voorwerp;

b) er is een markt voor of vraag naar de 
stof of het voorwerp;

c) de stof of het voorwerp voldoet aan de 
technische voorschriften voor het onder a) 
bedoelde specifieke doel en aan de voor 
producten geldende wetgeving en normen; 
en tevens

c) de stof of het voorwerp voldoet aan de 
technische voorschriften voor het onder a) 
bedoelde specifieke doel en aan de voor 
producten geldende wetgeving en normen;

d) het gebruik van de stof of het voorwerp 
heeft over het geheel genomen geen 
ongunstige effecten voor het milieu of de 
menselijke gezondheid.

d) het gebruik van de stof of het voorwerp 
heeft over het geheel genomen geen 
ongunstige effecten voor het milieu of de 
menselijke gezondheid.

Or. en

Motivering

Herindiening van een gedeelte van amendement 45 uit de eerste lezing van het EP, met het 
doel om duidelijker te omlijnen onder welke voorwaarden afval niet langer als afval hoeft te 
worden aangemerkt.
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