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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief 
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de 
aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het 
beheer van afval van winningsindustrieën en houdende wijziging van Richtlijn 
2004/35/EG

(16075/04 – C6-0000/2004 – 2003/0107(COD))

(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (16075/04 – C6-/2004),

– gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt1 inzake het voorstel van de 
Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2003)0319)2,

– gelet op artikel 251, lid 2 van het EG-Verdrag,

– gelet op artikel 62 van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid (A6-/2005),

1. hecht zijn goedkeuring aan het gemeenschappelijk standpunt, als geamendeerd door het 
Parlement;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 8

(8) Deze richtlijn is dan ook niet van 
toepassing op de afvalstromen die, hoewel 
ze zijn ontstaan bij de winning of de 
verwerking van mineralen, geen direct 
verband houden met het winnings- of 
verwerkingsproces, bijvoorbeeld 
voedselresten, afgewerkte olie, 
autowrakken "end of life vehicles" 
gebruikte batterijen en accu's. Voor het 

(8) Deze richtlijn is dan ook niet van 
toepassing op de afvalstromen die, hoewel 
ze zijn ontstaan bij de winning of de 
verwerking van mineralen, geen direct 
verband houden met het winnings- of 
verwerkingsproces, bijvoorbeeld 
voedselresten, afgewerkte olie, 
autowrakken "end of life vehicles" 
gebruikte batterijen en accu's. Voor het 

  
1 Aangenomen teksten van P6_TA-PROV(2004)0240.
2 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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beheer van dat afval dienen de bepalingen 
van Richtlijn 75/442/EEG of van Richtlijn 
1999/31/EG van de Raad van 26 april 1999 
betreffende het storten van afvalstoffen   of 
andere relevante communautaire wetgeving 
van toepassing te zijn, zoals het geval is 
voor afval dat wordt gegenereerd op een 
prospectie-, winnings- of 
behandelingsterrein en wordt vervoerd 
naar een locatie die geen afvalvoorziening 
is in de zin van deze richtlijn.

beheer van dat afval dienen de bepalingen 
van Richtlijn 75/442/EEG of van Richtlijn 
1999/31/EG van de Raad van 26 april 1999 
betreffende het storten van afvalstoffen   of 
andere relevante communautaire wetgeving 
van toepassing te zijn.

Motivering

Met het oog op logische aansluiting op artikel 2, waarin de mogelijkheid van een dergelijke 
vrijstelling niet wordt geboden.

Amendement 2
Overweging 9

(9) Evenmin is deze richtlijn van 
toepassing op afval dat afkomstig is van de 
offshore-prospectie, -winning en -
verwerking van mineralen, of de injectie 
van water en herinjectie van opgepompt 
grondwater; op inert afval, niet-gevaarlijk 
afval uit prospectie, niet-verontreinigde 
grond en afval uit de winning, de 
behandeling en de opslag van turf is 
vanwege het lagere milieurisico slechts een 
beperkte reeks voorschriften van 
toepassing. Voor niet-gevaarlijk niet-inert 
afval kunnen de lidstaten de voorschriften 
versoepelen of ontheffing ervan verlenen. 
Die uitzonderingen gelden evenwel niet 
voor afvalvoorzieningen van categorie A.

(9) Evenmin is deze richtlijn van 
toepassing op afval dat afkomstig is van de 
offshore-prospectie, -winning en -
verwerking van mineralen, of de injectie 
van water en herinjectie van opgepompt 
grondwater; op inert afval, niet-gevaarlijk 
afval uit prospectie, niet-verontreinigde 
grond en afval uit de winning, de 
behandeling en de opslag van turf is 
vanwege het lagere milieurisico slechts een 
beperkte reeks voorschriften van 
toepassing. 

Motivering

In aansluiting op de wijzigingen op artikel 2.

Amendement 3
Overweging 11

(11) Overeenkomstig Richtlijn schrappen
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75/442/EEG en de artikelen 31 en 32 van 
het Euratom-Verdrag, moet er bij de 
doelstelling van het beheer van 
afvalstoffen uit de winning van 
materialen die voor hun radio-actieve 
eigenschappen worden gebruikt, gezorgd 
worden voor de bescherming van de 
werknemers, het publiek en het milieu 
tegen de gevaren van ioniserende straling. 
Indien deze afvalstoffen reeds onder op 
het Euratom-Verdrag gebaseerde 
wetgeving vallen, zijn de bepalingen van 
deze richtlijn niet van toepassing op het 
beheer ervan.

Motivering

In overweging 10 wordt de situatie in verband met radioactief afval reeds opgehelderd.

Amendement 4
Overweging 23

(23) Er moeten procedures voor de 
monitoring tijdens de exploitatie en de 
nazorg van afvalvoorzieningen worden 
vastgesteld en er moet worden voorzien in 
een nazorgperiode voor de monitoring en 
controle van afvalvoorzieningen van 
categorie A die in verhouding staat tot het 
aan die specifieke afvalvoorziening 
verbonden risico, vergelijkbaar met de 
vereisten in Richtlijn 1999/31/EG 
betreffende het storten van afvalstoffen.

(23) Er moeten procedures voor de 
monitoring tijdens de exploitatie en de 
nazorg van afvalvoorzieningen worden 
vastgesteld.

Motivering

Er bestaat geen "zelfreinigende"oplossing nadat een installatie voor winningsafval gesloten 
is. De richtlijn bevat heldere voorschriften voor de periode na de sluiting, die gelden voor alle 
afvalinstallaties (zie artikel 12).

Amendement 5
Overweging 26

(26) De exploitant van een 
afvalvoorziening voor de 

(26) De exploitant van een 
afvalvoorziening voor de 
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winningsindustrieën dient te worden 
verplicht om, overeenkomstig een door de 
lidstaten vast te stellen procedure, een 
financiële zekerheid te bieden of een 
equivalente waarborg te stellen waarmee 
ervoor wordt ingestaan dat aan alle 
verplichtingen die uit de vergunning 
voortvloeien, met inbegrip van die welke 
betrekking hebben op de sluiting en de fase 
na de sluiting van de stortplaats, zal 
worden voldaan. De financiële zekerheid 
moet voldoende zijn om de kosten van 
rehabilitatie van het terrein door een 
geschikte gekwalificeerde en 
onafhankelijke derde te dekken. Een derge-
lijke garantie moet bovendien worden 
gegeven voordat met de 
stortingsactiviteiten in de afvalvoorziening 
wordt begonnen en de garantie moet 
regelmatig worden aangepast. Daar-naast is 
het, in overeenstemming met het beginsel 
dat de vervuiler betaalt en met Richt-lijn 
2004/35/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 21 april 2004 betreffende 
milieuaansprakelijkheid met betrekking tot 
het voorkomen en herstellen van milieu-
schade  , van belang duidelijk te maken dat 
exploitanten van een afvalvoorziening voor 
de winnings-industrieën onderworpen zijn 
aan een passende aansprakelijkheid voor 
milieu-schade die door hun 
werkzaamheden wordt veroorzaakt of 
dreigt te worden veroorzaakt.

winningsindustrieën dient te worden 
verplicht om, overeenkomstig een door de 
lidstaten vast te stellen procedure, een 
financiële zekerheid te bieden of een 
equivalente waarborg te stellen waarmee 
ervoor wordt ingestaan dat aan alle 
verplichtingen die uit de vergunning 
voortvloeien, met inbegrip van die welke 
betrekking hebben op de sluiting en de fase 
na de sluiting van de stortplaats, zal 
worden voldaan. De financiële zekerheid 
moet voldoende zijn om de kosten van 
rehabilitatie van het land dat door een 
afvalinstallatie is aangetast door een 
geschikte gekwalificeerde en 
onafhankelijke derde te dekken. Een derge-
lijke garantie moet bovendien worden 
gegeven voordat met de 
stortingsactiviteiten in de afvalvoorziening 
wordt begonnen en de garantie moet 
regelmatig worden aangepast. Daar-naast is 
het, in overeenstemming met het beginsel 
dat de vervuiler betaalt en met Richt-lijn 
2004/35/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 21 april 2004 betreffende 
milieuaansprakelijkheid met betrekking tot 
het voorkomen en herstellen van milieu-
schade  , van belang duidelijk te maken dat 
exploitanten van een afvalvoorziening voor 
de winnings-industrieën onderworpen zijn 
aan een passende aansprakelijkheid voor 
milieu-schade die door hun 
werkzaamheden wordt veroorzaakt of 
dreigt te worden veroorzaakt.

Motivering

Uit de definitie van "rehabilitatie" in het document van de Raad blijkt glashelder dat deze 
bedoeld is om " land dat door een afvalinstallatie is aangetast" te behandelen. Deze wijziging 
is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de waarborg geldt voor al het land dat door de 
afvalinstallatie is aangetast, zoals in het oorspronkelijke voorstel van de Commissie.

Amendement 6
Overweging 31

(31) De lidstaten dienen erop toe te zien (31) De lidstaten moeten ervoor zorgen 
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dat een inventaris wordt gemaakt van op 
hun grondgebied gevestigde gesloten 
afvalvoorzieningen die ernstige negatieve 
milieugevolgen hebben of op middellange 
of korte termijn een ernstige bedreiging 
kunnen gaan vormen voor de gezondheid 
van de mens of voor het milieu.

dat een inventaris wordt opgesteld van
locaties die zich op hun grondgebied 
bevinden, daar deze locaties veelal een 
zeer ernstig gevaar vormen voor het 
milieu. De lidstaten en de Gemeenschap 
dragen verantwoordelijkheid voor de 
sanering van stilgelegde locaties die 
waarschijnlijk ernstige milieuschade 
veroorzaken. Het moet dan ook mogelijk 
zijn structuurfondsen en andere 
desbetreffende EU -kredieten in te zetten 
om de inventarissen op te stellen en 
maatregelen uit te voeren met het oog op 
het schoonmaken van dit soort 
installaties.

Motivering

Heropneming van amendement nr. 6 uit de eerste lezing. Momenteel zijn er geen voor de 
gehele EU  geldende betrouwbare gegevens beschikbaar over het aantal en de ligging van 
gesloten/stilgelegde afvalinstallaties. Doordat eventuele sluitingsprocedures ten tijde van de 
sluiting niet adequaat waren worden reeds gesloten of stilgelegde afvalinstallaties tot een niet 
beheerde last uit het verleden, echte "tijdbommen"; het wachten is op ongevallen, nog 
afgezien van de dagelijkse vervuiling die door deze installaties wordt veroorzaakt. Bovendien 
zullen de doelen van de kaderrichtlijn water, namelijk geen verdere achteruitgang van de 
toestand van het water en totstandbrenging van een bevredigende ecologische en chemische 
status in alle wateren uiterlijk in 2015 niet worden verwezenlijkt, tenzij er iets wordt gedaan 
aan deze gesloten/stilgelegde stortplaatsen van winningsafval, en via deze richtlijn kan 
worden bijgedragen tot verwezenlijking van deze doelen.

Amendement 7
Artikel 1, alinea 1 bis (nieuw)

Met het oog op consequente toepassing 
van artikel 6 van het Verdrag moeten 
milieubeschermingseisen worden 
opgenomen in de tenuitvoerlegging van 
het Gemeenschapsbeleid en de 
werkzaamheden ter bevordering van 
duurzame ontwikkeling.

Motivering

Heropneming van amendement nr. 9 uit de eerste lezing.
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Amendement 8
Artikel 2, lid 3, alinea 1

3. Inert afval en niet-verontreinigde 
grond uit de prospectie, de winning, de 
behandeling en de opslag van mineralen en 
uit de exploitatie van groeven, alsmede 
afval uit de winning, de behandeling en de 
opslag van turf, worden niet onderworpen 
aan de artikelen 7, 8 en 11, leden 1 en 3, 
artikel 12, artikel 13, lid 5, en artikelen 14 
en 16, tenzij deze worden gestort in een 
afvalvoorziening van categorie A.

3. Inert afval en niet-verontreinigde 
grond uit de prospectie, de winning, de 
behandeling en de opslag van mineralen en 
uit de exploitatie van groeven, alsmede 
afval uit de winning, de behandeling en de 
opslag van turf, worden niet onderworpen 
aan de artikel 11, leden 1 en 3, artikel 13, 
lid 5, en artikelen 14 en 16, tenzij deze 
worden gestort in een afvalvoorziening van 
categorie A.

Motivering

Inert afval is vanuit chemisch standpunt wellicht niet "gevaarlijk", d.w.z. niet onmiddellijk 
giftig of toxisch. Door dit soort afval kunnen mensen echter gemakkelijk worden gedood door 
verstikking, en hetzelfde geldt in verband met dieren en planten die in zoetwater leven. De 
aard van de gevolgen wordt voornamelijk bepaald door de geproduceerde hoeveelheden en 
niet-gevaarlijk inert afval vormt het grootste deel van de totale afvalproductie in de EU . Op 
soortgelijke wijze ondergaat niet-verontreinigde aarde veelal gistingsprocessen, die in 
sommige gevallen zure percolaten kunnen opleveren. Via dit amendement wordt het 
denkbeeld uit de eerste lezing opnieuw opgenomen dat op dit soort afval een beperkt aantal 
artikelen van toepassing moet zijn.

Amendement 9
Artikel 2, lid 3, alinea 2

De bevoegde autoriteit kan de 
voorschriften, voor het storten van niet-
gevaarlijk afval uit de prospectie van 
mineralen, uitgezonderd aardolie en andere 
evaporieten dan gips en anhydriet, als-
mede voor het storten van niet-
verontreinigde grond en afval uit de 
winning, de behandeling en de opslag van 
turf, versoepelen of daarvan ontheffing 
verlenen, voorzover zij zich ervan heeft 
vergewist dat wordt voldaan aan de 
vereisten uit artikel 4.

De bevoegde autoriteit kan de 
voorschriften, voor het storten van niet-
gevaarlijk afval uit de prospectie van 
mineralen, uitgezonderd aardolie en andere 
evaporieten dan gips en anhydriet, als-
mede voor het storten van afval uit de 
winning, de behandeling en de opslag van 
turf, versoepelen of daarvan ontheffing 
verlenen, voorzover zij zich ervan heeft 
vergewist dat wordt voldaan aan de 
vereisten uit artikel 4 en tenzij wordt 
gestort in een installatie van categorie A..

Motivering

Er moet niet van eisen worden afgezien als het afval wordt gestort in een installatie van 
categorie A. Niet-verontreinigde grond ondergaat veelal gistingsprocessen, waarvan 
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sommige zure percolaten kunnen opleveren.

Amendement 10
Artikel 2, lid 3, alinea 3

De lidstaten kunnen de voorschriften van 
artikel 11, lid 3, artikel 12, leden 5 en 6, 
artikel 13, lid 5, en de artikelen 14 en 16 
versoepelen of daarvan ontheffing 
verlenen voor niet-gevaarlijk niet-inert 
afval, tenzij dit wordt gestort in een 
afvalvoorziening van categorie A.

schrappen

Motivering
Deze "nieuwe" categorie niet-gevaarlijk niet-inert afval ontbeert iedere wetenschappelijke 
grondslag. Als er in een installatie waarin zich dit zogenaamde "niet-gevaarlijke" afval 
bevindt problemen voordoen kan dit fysieke gevolgen hebben, waardoor mensen worden 
verstikt en gedood (in 1985 bij voorbeeld 268 doden in Stava (Italië)ten gevolge van een 
ongeval met een afvalvijver voor vloeispaat); hetzelfde geldt voor waterplanten en -dieren. 
Bovendien lost dit afval - dat immers niet-inert is - op in water en het zou de chemische 
samenstelling van het watermilieu kunnen wijzigen door bij voorbeeld het vrijkomen van 
"gevaarlijke" stoffen (zoals lood en zink)te bevorderen. Installaties waarin dit soort afval ligt 
opgeslagen moeten dus niet worden vrijgesteld van de eis dat er maatregelen moeten worden 
genomen na inspectie of in de periode na sluiting of op basis van de financiële-
waarborgverplichting.

Amendement 11
Artikel 3, punt 8

8) ‘behandeling’: een mechanisch, fysisch, 
biologisch, thermisch of chemisch proces 
of een combinatie van dergelijke processen 
die op minerale bronnen worden 
uitgevoerd met inbegrip van de exploitatie 
van groeven met de bedoeling het mineraal 
te extraheren, inclusief het wijzigen van de 
grootte ervan, het classificeren, het 
scheiden en uitlogen, en het opnieuw 
verwerken van eerder weggegooid afval, 
maar exclusief smelten, thermische 
productieprocessen en/of metallurgische 
bewerkingen;

8) ‘behandeling’: een mechanisch, fysisch, 
biologisch, thermisch of chemisch proces 
of een combinatie van dergelijke processen 
die op minerale bronnen worden 
uitgevoerd met inbegrip van de exploitatie 
van groeven met de bedoeling het mineraal 
te extraheren, inclusief het wijzigen van de 
grootte ervan, het classificeren, het 
scheiden en uitlogen, en het opnieuw 
verwerken van eerder weggegooid afval, 
maar exclusief smelten, thermische 
productieprocessen met uitzondering van 
de verbranding van kalksteen en/of 
metallurgische bewerkingen;
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Motivering

In eerste lezing (amendement nr. 17) steunde het Europees Parlement met grote meerderheid 
de opneming van thermische bewerkingen. In het gemeenschappelijk standpunt worden alle 
thermische productieprocessen zonder onderscheid uitgesloten. De opneming van kalkafval 
afkomstig van het verbranden van kalksteen biedt vrij grote milieuvoordelen: het kalkafval 
wordt, overeenkomstig deze richtlijn, beheerd in de kalksteengroeve. De exploitant behoudt, 
indien hij beschikt over een nauwkeurig programma voor afvalbeheer en controle, de 
mogelijkheid kalkafval opnieuw te gebruiken; stabiliteit van hopen, oppervlakteveiligheid van 
banken, en commerciële kansen voor niet-gebrande en overmatig gebrande kalkvoorraden ten 
behoeve van de landbouw.

Amendement 12
Artikel 3, punt 15

15) ‘afvalvoorziening’: een terrein dat is 
aangewezen voor het verzamelen of storten 
van winningsafval, ongeacht of dit afval 
zich in vaste, in een oplossing, in een 
suspensie, of in vloeibare toestand bevindt, 
gedurende de volgende termijnen:

15) ‘afvalvoorziening’: een terrein dat is 
aangewezen voor het verzamelen of storten 
van winningsafval, ongeacht of dit afval 
zich in vaste, in een oplossing, in een 
suspensie, of in vloeibare toestand bevindt, 
en waar een dam of een andere structuur 
geacht wordt aanwezig te zijn voor het 
bevatten, vasthouden, beperken of 
anderszins ondersteunen van een dergelijke 
voorziening, alsmede, doch niet uitsluitend, 
afvalbergen en bekkens, maar met 
uitzondering van uitgravingen waarin afval 
wordt teruggeplaatst na extractie van het 
mineraal met het oog op rehabilitatie- en 
bouwdoeleinden;

- geen termijn voor 
afvalvoorzieningen van categorie A en 
voorzieningen voor in het 
afvalbeheersplan als gevaarlijk 
gekarakteriseerd afval;
- een termijn van meer dan zes 
maanden voor voorzieningen voor 
gevaarlijk afval dat onverwacht wordt 
gegenereerd;
- een termijn van meer dan één jaar 
voor voorzieningen voor niet-gevaarlijk 
niet-inert afval;
- een termijn van meer dan drie jaar voor 
voorzieningen voor niet-verontreinigde 
grond, niet-gevaarlijk afval uit prospectie, 
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afval uit de winning, de behandeling en 
de opslag van turf en inert afval. 
Tot dergelijke voorzieningen worden 
gerekend dammen of andere structuren 
voor het bevatten, vasthouden, beperken of 
anderszins ondersteunen van een dergelijke 
voorziening, alsmede, doch niet uitsluitend, 
afvalbergen en bekkens, maar met 
uitzondering van uitgravingen waarin afval 
wordt teruggeplaatst na extractie van het 
mineraal met het oog op rehabilitatie- en 
bouwdoeleinden;

Motivering

Heropneming van amendement nr. 21 uit de eerste lezing. Iedere tijdsduur in verband met 
afvalinstallaties moet uit de omschrijving van de term afvalinstallaties worden geschrapt. Ten 
gevolge van de omvangrijke hoeveelheden winningsafval die in sommige gevallen worden 
geproduceerd en/of de ecologische en chemische gevolgen voor ecosystemen in zoetwater, 
kunnen er zelfs in perioden van minder dan één jaar ernstige gevolgen ontstaan voor de 
gezondheid van de mens en  voor het milieu. Stabiliteitsproblemen in verband met inert afval, 
die een incident tot gevolg kunnen hebben en waardoor mensen kunnen worden gedood, 
kunnen niet drie jaarbuiten beschouwing blijven, zoals de Raad thans voorstelt.

Amendement 13
Artikel 3, punt 20

20) ‘rehabilitatie’: de behandeling van het 
land dat nadelige invloed heeft 
ondervonden van een afvalvoorziening, op 
een zodanige manier dat het land weer in 
een bevredigende toestand wordt gebracht, 
en met speciale aandacht voor de 
bodemkwaliteit, in het wild levende dieren, 
de natuurlijke habitats, de 
zoetwatersystemen, het landschap en 
toepasselijk gunstig gebruik;

20) ‘rehabilitatie’: de behandeling van het 
land dat nadelige invloed heeft 
ondervonden van een afvalvoorziening, op 
een zodanige manier dat het land weer in 
een bevredigende toestand wordt gebracht, 
en met speciale aandacht voor de 
bodemkwaliteit (met bijzondere verwijzing 
naar samenstelling en structuur), in het 
wild levende dieren, de natuurlijke 
habitats, de zoetwatersystemen, het 
landschap en toepasselijk gunstig gebruik
om althans te komen tot de status quo 
ante;

Motivering

Heropneming van (het enigszins anders gestelde) amendement nr. 22 uit de eerste lezing. 
Bovenstaande wijziging is noodzakelijk om de huidige aanpak mogelijk te maken die hogere 
doelen nastreeft dan momenteel worden aangegeven met de term "rehabilitatie, namelijk 
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zodanig te rehabiliteren dat een definitieve waarde wordt toegevoegd aan hetgeen zich 
oorspronkelijk op de locatie bevond.

Amendement 14
Artikel 5, lid 2, letter (a), punt (i)

i) afvalbeheer in de ontwerpfase en 
bij de keuze van de methode die wordt 
gebruikt voor de winning en behandeling 
van mineralen;

i) alternatieven voor afvalbeheer in 
de ontwerpfase en bij de keuze van de 
methode die wordt gebruikt voor de 
winning en behandeling van mineralen;

Motivering

Heropneming van amendement nr. 26 uit de eerste lezing. Door besluiten te nemen (en te 
motiveren) op basis van in overweging genomen alternatieven/methoden wordt er 
waarschijnlijk voor gezorgd dat de productie van afval en de schadelijkheid worden 
voorkomen of verminderd.

Amendement 15
Artikel 5, lid 2, letter (c)

c) op de korte en de lange termijn de 
veilige opslag van het afval te waarborgen, 
in het bijzonder door het beheer tijdens de 
exploitatie en de fase na sluiting van een 
afvalvoorziening in overweging te nemen 
in de ontwerpfase en door een ontwerp te 
kiezen waarvoor weinig en, zo mogelijk, 
uiteindelijk geen monitoring, controle en 
beheer van de gesloten afvalvoorziening 
nodig is.

c) op de korte en de lange termijn de 
veilige opslag van het afval te waarborgen, 
in het bijzonder door het beheer tijdens de 
exploitatie en de fase na sluiting van een 
afvalvoorziening in overweging te nemen 
in de ontwerpfase en door een ontwerp te 
kiezen waarvoor weinig en, zo mogelijk, 
uiteindelijk geen monitoring, controle en 
beheer van de gesloten afvalvoorziening 
nodig is  om verplaatsing van 
verontreinigende stoffen door de lucht of 
door het water op lange termijn te 
voorkomen of althans zo veel mogelijk te 
beperken, en om de geotechnische 
stabiliteit op lange termijn van dammen of 
hopen die zich verheffen boven het 
voorheen bestaande bodemoppervlak te 
waarborgen.

Motivering

Heropneming van amendement nr. 29 uit de eerste lezing.
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Amendement 16
Artikel 5, lid 3, letter (g)

g) maatregelen om de verslechtering 
van de waterkwaliteit en bodem- en 
luchtverontreiniging uit hoofde van artikel 
13 te voorkomen of tot een minimum te 
beperken.

g) maatregelen om de verslechtering 
van de waterkwaliteit en bodem- en 
luchtverontreiniging uit hoofde van artikel 
13 te voorkomen.

Motivering

Deze bepaling is noodzakelijk ter verwezenlijking van een van de doelen van de EU -
kaderrichtlijn water, die betrekking heeft op "voorkoming" en niet op "beperking tot een 
minimum" van de achteruitgang van de toestand van het water (vergelijk met het 
oorspronkelijke Commissievoorstel).

Amendement 17
Artikel 5, lid 3, alinea 2

Het afvalbeheersplan verstrekt voldoende 
informatie om de bevoegde autoriteit in 
staat te stellen te beoordelen in hoeverre de 
exploitant in staat is de in lid 2, genoemde 
doelstellingen van het afvalbeheersplan te 
bereiken en zijn verplichtingen uit hoofde 
van deze richtlijn na te leven.

Het afvalbeheersplan verstrekt voldoende 
informatie om de bevoegde autoriteit in 
staat te stellen te beoordelen in hoeverre de 
exploitant in staat is de in lid 2, genoemde 
doelstellingen van het afvalbeheersplan te 
bereiken en zijn verplichtingen uit hoofde 
van deze richtlijn na te leven. In het plan 
wordt met name toegelicht hoe via het 
gekozen alternatief en de gekozen 
methode overeenkomstig bovenstaand lid 
2, letter a), sub i de doelen van het in lid 
2, letter a) vastgelegde afvalbeheerplan 
worden verwezenlijkt.

Motivering

Heropneming van amendement nr. 34 uit de eerste lezing. Door besluiten te nemen (en te 
motiveren) op basis van in overweging genomen alternatieven/methoden wordt er 
waarschijnlijk voor gezorgd dat de productie van afval en de schadelijkheid worden 
voorkomen of verminderd.

Amendement 18
Artikel 7, lid 2, letter b bis (nieuw)
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(b bis) soort gewonnen minera(a)l(en) en 
de aard van eventuele overbelasting en/of 
ganggesteentemineralen die tijdens de 
winningswerkzaamheden worden 
verplaatst;

Motivering

Heropneming van het in eerste lezing aangenomen amendement nr. 38. De toepassing moet 
eveneens informatie bevatten over de gewonnen mineralen en de overbelasting, daar de 
gevaren en de te nemen voorzorgsmaatregelen in grote mate van deze informatie afhankelijk 
zullen zijn.

Amendement 19
Artikel 10, lid 1

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
exploitant, indien deze met het oog op 
rehabilitatie- en bouwdoeleinden 
winningsafval terugplaatst in de door 
bovengrondse of ondergrondse winning 
ontstane uitgegraven ruimtes, passende 
maatregelen neemt om:

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
exploitant, indien deze met het oog op 
rehabilitatie- en bouwdoeleinden 
winningsafval en andere productieresten 
terugplaatst in de door bovengrondse of 
ondergrondse winning ontstane 
uitgegraven ruimtes, passende maatregelen 
neemt om:

1) de stabiliteit van het winningsafval 
veilig te stellen overeenkomstig, mutatis 
mutandis, artikel 11, lid 2;

1) de stabiliteit van het winningsafval en 
de lege ruimte veilig te stellen 
overeenkomstig, mutatis mutandis, artikel 
11, lid 2;

2) verontreiniging van bodem, 
oppervlaktewater en grondwater te 
voorkomen overeenkomstig, mutatis 
mutandis, artikel 13, leden 1 en 3;

2) verontreiniging van bodem, 
oppervlaktewater en grondwater te 
voorkomen overeenkomstig, mutatis 
mutandis, artikel 13, leden 1, 3 en 4 bis;

3) te zorgen voor de monitoring van het 
winningsafval overeenkomstig, mutatis 
mutandis, artikel 12, leden 4 en 5.

3) te zorgen voor de monitoring van het 
winningsafval en de lege 
ruimteovereenkomstig, mutatis mutandis, 
artikel 12, leden 4 en 5.

Motivering

Heropneming van het in eerste lezing aangenomen amendementen nrs. 42, 43, 44 en 45. Door 
het woord " productieresten" te kiezen wordt meer rechtszekerheid gewaarborgd. De 
stabiliteit van het afval kan niet worden gewaarborgd indien de lege ruimte niet eveneens 
wordt gestabiliseerd.  Onderhoud en controle van het afval met het oog op waarborging van 
fysische en chemische stabiliteit kunnen niet worden gewaarborgd indien de lege ruimte (die 
mogelijk het meest kan bijdragen tot verontreiniging van het water) niet eveneens wordt 
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gecontroleerd.

Amendement 20
Artikel 11, lid 2, letter (a)

a) de afvalvoorziening geschikt gelegen is, 
in het bijzonder gelet op geologische, 
hydrologische, hydrogeologische, 
seismische en geotechnische factoren, en 
zo is ontworpen dat wordt voldaan aan de 
noodzakelijke voorwaarden om, op de 
korte en de lange termijn, verontreiniging 
van de bodem, de lucht, het grondwater of 
het oppervlaktewater, rekening houdend 
met in het bijzonder Richtlijn 76/464/EEG, 
Richtlijn 80/68/EG en Richtlijn 
2000/60/EG, te voorkomen, te verzekeren 
dat verontreinigd water en percolaat op 
doelmatige wijze worden verzameld zoals 
en wanneer dat volgens de vergunning 
wordt verlangd, en erosie door water of 
wind tegen te gaan voor zover dat 
technisch mogelijk en economisch haalbaar 
is;

a) de afvalvoorziening geschikt gelegen is, 
in het bijzonder gelet op door de 
Gemeenschap opgelegde of nationale 
verplichtingen ten aanzien van 
beschermde gebieden en geologische, 
hydrologische, hydrogeologische, 
seismische en geotechnische factoren, en 
zo is ontworpen dat wordt voldaan aan de 
noodzakelijke voorwaarden om, op de 
korte en de lange termijn, verontreiniging 
van de bodem, de lucht, het grondwater of 
het oppervlaktewater, rekening houdend 
met in het bijzonder Richtlijn 76/464/EEG, 
Richtlijn 80/68/EG en Richtlijn 
2000/60/EG, te voorkomen, te verzekeren 
dat verontreinigd water en percolaat op 
doelmatige wijze worden verzameld zoals 
en wanneer dat volgens de vergunning 
wordt verlangd, en erosie door water of 
wind tegen te gaan voor zover dat 
technisch mogelijk en economisch haalbaar 
is;

Motivering

Heropneming van het in eerste lezing aangenomen amendement nr. 46. Door de 
Gemeenschap opgelegde verplichtingen tot behoud van habitats en soorten zijn van invloed 
op het landgebruik en dienen derhalve in overweging te worden genomen in verband met de 
plaats waar een afvalinstallatie wordt gevestigd. Er zij op gewezen dat het lid verwijst naar 
"afvalinstallaties" en niet naar de "winningsinstallaties" zelf, hetgeen inhoudt dat hun locatie 
niet wordt bepaald door de aanwezigheid van mineraalhoudende ertsen enz..

Amendement 21
Artikel 11, lid 2, letter (c bis) (nieuw)

(c bis) er adequate regelingen zijn voor de 
onafhankelijke validering van ontwerp, 
locatie en bouw van de afvalinstallatie 
door een deskundige die vóór het begin 
van de exploitatie niet in dienst is van het 
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exploiterende bedrijf. Met name dat 
verslagen van deze onafhankelijke 
valideringen ter beschikking worden 
gesteld van de bevoegde instantie, die deze 
vervolgens gebruikt voor de goedkeuring 
van ontwerp, locatie en bouw van de 
afvalinstallatie;

Motivering
Heropneming van het in eerste lezing aangenomen amendement nr. 48. Onafhankelijk 
onderzoek door buitenstaanders en rapportage rechtstreeks aan de bevoegde instantie is de 
sleutel tot waarborging van de veiligheid van afvalinstallaties.

Amendement 22
Artikel 12, lid 5, letter (a bis) (nieuw)

(a bis) passieve of actieve installaties voor 
de behandeling van water worden, indien 
nodig, ingericht om te voorkomen dat 
verontreinigd percolaat afkomstig van de 
installatie in aangrenzend grondwater of 
oppervlaktewater terecht komt.

Motivering

Heropneming van het in eerste lezing aangenomen amendement nr. 55. Bovenstaande punten 
betreffen uitsluitend de fysische stabiliteit en het voorkomen van erosie door buitensporige 
afvoer. In de meeste gevallen zullen eveneens maatregelen moeten worden genomen met 
betrekking tot de waterkwaliteit, en hiervoor is vaak passieve of actieve behandeling 
noodzakelijk.

Amendement 23
Artikel 12, lid 6, alinea 3

De bevoegde autoriteit bepaalt in welke 
gevallen en met welke frequentie de 
exploitant aan de bevoegde autoriteiten 
verslag uitbrengt van alle op basis van 
verzamelde gegevens opgestelde 
monitoringsresultaten om aan te tonen dat 
wordt voldaan aan de voorschriften van de 
vergunning en om de kennis van het gedrag 
van afval en afvalvoorzieningen te 

De bevoegde autoriteit bepaalt in welke 
gevallen en met welke frequentie maar in 
elk geval minstens één maal per jaar, de 
exploitant aan de bevoegde autoriteiten 
verslag uitbrengt van alle op basis van 
verzamelde gegevens opgestelde 
monitoringsresultaten om aan te tonen dat 
wordt voldaan aan de voorschriften van de 
vergunning en om de kennis van het gedrag 
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vergroten. van afval en afvalvoorzieningen te 
vergroten.

Motivering

Heropneming van het in eerste lezing aangenomen amendement nr. 56. Logisch.

Amendement 24
Artikel 13, lid 1, inleidende formulering

1. De bevoegde autoriteit moet zich 
ervan vergewissen dat de exploitant de 
noodzakelijke maatregelen heeft genomen, 
teneinde:

1. De bevoegde autoriteit moet zich 
ervan vergewissen dat de exploitant de 
noodzakelijke maatregelen heeft genomen, 
teneinde milieunormen van de 
Gemeenschap na te leven, met name om 
overeenkomstig richtlijn 2000/60/EG 
verslechtering van de huidige toestand 
van het water te voorkomen, om o.m.:

Motivering

Heropneming van het in eerste lezing aangenomen amendement nr. 58.

Amendement 25
Artikel 13, lid 1, letter (b bis) (nieuw)

(b bis)verontreinigd water en percolaat te 
verzamelen; 

Motivering

Heropneming van het in eerste lezing aangenomen amendement nr. 61.

Amendement 26
Artikel 13, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. Ingeval van lege ruimten na 
uitgraving, met inbegrip van 
ondergrondse lege ruimten en weer 
opgevulde lege ruimten in 
dagbouwmijnen, die na sluiting kunnen 
volstromen, dient de exploitant de 
noodzakelijke maatregelen te nemen om 
verslechtering van de waterstatus en 
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bodemverontreiniging te voorkomen, en 
hij stelt aan de bevoegde instantie ten 
minste zes maanden voor beëindiging van 
de ontwatering van de lege ruimten 
onderstaande gegevens ter beschikking:
a) de plattegrond van de uitgegraven lege 
ruimten, met duidelijke vermelding van de 
ruimten die na beëindiging van de 
ontwatering kunnen vollopen, alsook 
geologische bijzonderheden;
c) prognoses van de gevolgen (o.a. locatie 
en hoeveelheid) van eventuele 
toekomstige verontreinigende lozingen 
vanuit de uitgegraven lege ruimten op het 
grond- en oppervlaktewater, alsmede 
plannen voor de inperking van dergelijke 
lozingen en herstel van de daardoor 
aangerichte schade;
d) voorstellen voor de controle op het 
proces van onder water zetten van de lege 
ruimten, om vroegtijdig te waarschuwen 
dat inperkende maatregelen moeten 
worden genomen.

Motivering

Heropneming van het in eerste lezing aangenomen amendement nr. 65. Qua hoeveelheid heeft 
de EU  aanzienlijk meer problemen met verontreiniging afkomstig uit buiten bedrijf gestelde 
lege mijnbouwruimten dan van winningsafval, en deze erfenis wordt nooit naar behoren 
aangepakt zolang het iedere lidstaat volkomen vrijstaat het probleem aan te pakken of te 
ontkennen. Lege ruimten moeten dan ook eveneens op adequate wijze worden gecontroleerd. 
Bepalingen inzake verontreiniging afkomstig uit lege mijnruimten vormen geen grote 
belasting (in de Britse wetgeving bestaan zij bij voorbeeld reeds, en zij zijn ginds reeds vijf 
jaar van kracht zonder dat de bedrijfstak hiervan veel financiële schade of ongemak 
ondervindt, maar tot groot voordeel van besluitvorming door de regelgevers).

Amendement 27
Artikel 14, lid 1, inleidende formulering

1. Voordat wordt begonnen met 
werkzaamheden waarbij afval in een 
afvalvoorziening wordt opgestapeld of 
gestort, verlangt de bevoegde autoriteit een 
financiële zekerheid of een equivalent 
daarvan, op basis van procedures die door 
de lidstaten worden omschreven, zodat:

1. Voordat wordt begonnen met 
werkzaamheden waarbij afval in een 
afvalvoorziening wordt opgestapeld of 
gestort, verlangt de bevoegde autoriteit een 
financiële zekerheid (bij voorbeeld in de 
vorm van een waarborgsom of een 
equivalent daarvan), op basis van 
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procedures die door de lidstaten worden 
omschreven en door de Commissie 
worden goedgekeurd, zodat:

Motivering

Heropneming van het in eerste lezing aangenomen amendement nr. 66.

Amendement 28
Artikel 14, lid 1, letter (b)

b) op elk moment middelen 
voorhanden zijn voor de rehabilitatie van 
het terrein.

b) op elk moment middelen 
voorhanden zijn voor de rehabilitatie van 
het terrein en van het door de 
afvalinstallatie aangetaste land.

Motivering

Uit de definitie van "rehabilitatie" in de tekst van de Raad blijkt glashelder dat dit de 
behandeling beoogt van "het door de afvalinstallatie aangetaste land". De wijziging is 
noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de waarborg geldt voor de rehabilitatie van al het land 
dat door de afvalinstallatie is aangetast, zoals in het oorspronkelijke voorstel van de 
Commissie het geval was.

Amendement 29
Artikel 14, lid 3

3. De omvang van de garantie wordt 
dienovereenkomstig aangepast, 
afhankelijk van de 
rehabilitatiewerkzaamheden die bij de 
afvalvoorziening moeten worden 
uitgevoerd.

3. De omvang van de garantie wordt 
periodiek dienovereenkomstig aangepast in 
overeenstemming met de 
rehabilitatiewerkzaamheden die bij de 
afvalvoorziening en bij het door de 
afvalinstallatie aangetaste land moeten 
worden uitgevoerd.

Motivering

Heropneming van de oorspronkelijke formulering van de Commissie. Uit de definitie van 
"rehabilitatie" in de tekst van de Raad blijkt glashelder dat dit de behandeling beoogt van 
"het door de afvalinstallatie aangetaste land". De wijziging is noodzakelijk om ervoor te 
zorgen dat de waarborg geldt voor de rehabilitatie van al het land dat door de afvalinstallatie 
is aangetast, zoals in het oorspronkelijke voorstel van de Commissie het geval was.

Amendement 30
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Artikel 20

Inventaris van gesloten afvalvoorzieningen Inventaris van gesloten locaties:
De lidstaten zien erop toe dat een 
inventaris wordt gemaakt en periodiek 
geactualiseerd van op hun grondgebied 
gevestigde gesloten afvalvoorzieningen die 
ernstige negatieve milieugevolgen hebben 
of op middellange of korte termijn een 
ernstige bedreiging kunnen gaan vormen 
voor de gezondheid van de mens of voor 
het milieu. Deze inventaris, die openbaar 
moet worden gemaakt, wordt uitgevoerd 
binnen vier jaar na ...*, rekening houdend 
met de methodologieën bedoeld in artikel 
21, indien deze voorhanden zijn.

De lidstaten zien erop toe dat:

1) binnen drie jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn een 
inventaris wordt opgesteld van op hun 
grondgebied gevestigde gesloten locaties
(met inbegrip van niet langer gebruikte
installaties). Deze inventaris, die openbaar 
moet worden gemaakt, bevat in ieder geval 
gegevens over onderstaande elementen:
a) de plaats waar de installatie zich 
bevindt, met geografische referenties;
b) het soort minera(a)l(en) dat voorheen 
werd gewonnen;
c) de soorten afval die ter plaatse 
aanwezig zijn;
d) de fysische en chemische stabiliteit van 
alle locaties;
e) de vraag of zure of alkalische afvoer of 
concentratie van metalen wordt 
veroorzaakt;
f) de milieuomstandigheden van de 
locatie, met name de kwaliteit van de 
bodem, oppervlaktewater en het 
ontvangende opvanggebied met inbegrip 
van sub-bekkens van rivieren en 
grondwater;
2) de in de in voorgaand lid bedoelde 
inventaris opgesomde locaties worden 
ingedeeld naar de mate waarin zij 
gevolgen hebben voor de volksgezondheid 
en het milieu. De bovenste lijst van de 
inventaris omvat aldus gesloten locaties 
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met in ernstige mate ongunstige 
milieugevolgen of die in de nabije 
toekomst een ernstige bedreiging kunnen 
gaan vormen voor volksgezondheid, 
milieu en/of eigendom. De onderste lijst 
van de inventaris omvat de locaties zonder 
ongunstige milieugevolgen van betekenis 
en die in de toekomst geen ernstige 
bedreiging kunnen gaan vormen voor 
volksgezondheid, milieu en/of eigendom.
3)Binnen vier jaar na inwerkingtreding 
van deze richtlijn wordt op de in de 
bovenste lijst ingedeelde locaties 
begonnen met herstelwerkzaamheden, 
opdat kan worden voldaan aan de eisen in 
artikel 4 van richtlijn 75/442/EEG. Indien 
de bevoegde instantie niet kan 
waarborgen dat tegelijkertijd een aanvang 
wordt gemaakt met de noodzakelijke 
herstelmaatregelen, heeft zij het recht te 
besluiten welke locaties eerst moeten 
worden hersteld;
4) de financiële kosten van uitvoering van 
de in lid 3 opgesomde eisen worden 
gedragen door de producent van het afval, 
voor zover deze bekend en bereikbaar is. 
Is de producent van het afval niet bekend 
of bereikbaar, dan gelden de nationale en 
communautaire voorschriften inzake 
aansprakelijkheid.

Motivering

Heropneming van het in eerste lezing aangenomen amendement nr. 71. Betrouwbare 
informatie voor de hele EU  over aantal en ligging van gesloten/niet langer gebruikte 
afvalinstallaties is momenteel niet beschikbaar. De lidstaten moeten een inventaris van al 
deze installaties opstellen. Er moet worden gezorgd voor maatregelen ter bestrijding van de 
ernstige negatieve gevolgen die gesloten/niet langer gebruikte locaties met zich meebrengen 
voor het milieu, met name in Midden- en Oost-Europa (hieraan gaat de Raad in zijn 
gemeenschappelijk standpunt volkomen voorbij). Door gebrek aan eventuele adequate 
sluitingsprocedures op het moment van sluiting zijn reeds gesloten of niet langer gebruikte 
afvalinstallaties een niet beheerde last uit het verleden geworden, echte "tijdbommen". Naast 
de dagelijkse verontreiniging die zij veroorzaken, is het wachten op ongelukken.

Amendement 31
Artikel 21, lid 1
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1. De Commissie, bijgestaan door het 
in artikel 23 bedoelde comité, zorgt ervoor 
dat tussen de lidstaten een passende 
uitwisseling van technische en 
wetenschappelijke informatie plaatsvindt 
om methodologieën te ontwikkelen die 
betrekking hebben op:

1. De Commissie, bijgestaan door het 
in artikel 23 bedoelde comité, zorgt ervoor 
dat tussen de lidstaten een passende 
uitwisseling van technische en 
wetenschappelijke informatie plaatsvindt 
om methodologieën te ontwikkelen die 
betrekking hebben op:

a) de uitvoering van artikel 20;
b) de rehabilitatie van de gesloten 
afvalvoorzieningen die in kaart zijn 
gebracht uit hoofde van artikel 20, 
teneinde aan de voorschriften van artikel 
4 te voldoen. Dergelijke methodologieën 
maken het mogelijk de geschiktste 
risicobeoordelingsprocedures en 
herstelmaatregelen op te zetten, gelet op de 
verscheidenheid aan geologische, 
hydrogeologische en klimatologische 
kenmerken in Europa.

Dergelijke methodologieën maken het 
mogelijk de geschiktste 
risicobeoordelingsprocedures en 
herstelmaatregelen op te zetten, gelet op de 
verscheidenheid aan geologische, 
hydrogeologische en klimatologische 
kenmerken in Europa.

Motivering

Logische aansluiting op de wijzigingen van artikel 20.

Amendement 32
Artikel 24, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Onverminderd het bepaalde in lid 1 
zien de lidstaten erop toe dat de exploitant 
vanaf de inwerkingtreding van de richtlijn 
en ondanks de eventuele sluiting van een 
afvalinstallatie waarnaar wordt verwezen 
in lid 1:
a) ervoor zorgt dat de installatie in kwestie 
zodanig functioneert en, ingeval van 
sluiting, na sluiting dusdanig wordt 
beheerd, dat de verwezenlijking van de 
eisen in de richtlijn en in andere 
desbetreffende Gemeenschapswetgeving, 
o.m. richtlijn 2000/60/EG hierdoor niet in 
gevaar komt;
b) ervoor zorgt dat de installatie in kwestie 
geen verslechtering  overeenkomstig 
richtlijn 2000/60/EG van de toestand van 
oppervlakte- of grondwater of 
bodemvervuiling veroorzaakt ten gevolge 
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van percolaat, verontreinigd water, 
andere uitworp of afval in vaste vorm, in 
de vorm van gier of in vloeibare vorm;
c) alle vereiste maatregelen neemt om de 
gevolgen van overtredingen 
overeenkomstig letter c) te herstellen met 
het oog op naleving van de desbetreffende 
Gemeenschapswetgeving, o.m. richtlijn 
2000/60/EG.

Motivering

Heropneming van het in eerste lezing aangenomen amendement nr. 74. Met betrekking tot het 
huidige milieubeleid en de huidige milieuwetgeving van de Gemeenschap mag geen verdere 
verslechtering optreden vanaf het ogenblik dat deze richtlijn in werking treedt en bestaande 
gevolgen moeten worden aangepakt.

Het is daarom gewettigd en noodzakelijk erop toe te zien dat geen "bestaande" installatie het 
milieu schadelijk kan blijven beïnvloeden. Dit is de enige manier om de situatie te verbeteren 
en op lange termijn te voldoen aan de artikelen 1 en 4 van het voorstel voor een richtlijn.

Amendement 33
Artikel 24, lid 3
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3. De artikelen 5 tot en met 11, 
artikel 12, leden 1, 2, 5 en 6, artikel 13, 
leden 4 en 5, en artikel 14, leden 1 tot en 
met 3, zijn niet van toepassing op:

- afvalvoorzieningen die voor …..* 
zijn gestopt,

- met het aanvaarden van afval of 
de sluitingsprocedures afronden in 
overeenstemming met de toepasselijke 
communautaire of nationale wetgeving of 
met door de bevoegde autoriteiten 
goedgekeurde programma's, en

- uiterlijk op 31 december 2010 
daadwerkelijk zullen zijn gesloten. 
De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
….... **** in kennis van zulke gevallen, 
en zij zorgen ervoor dat deze 
afvalvoorzieningen worden beheerd op 
een manier die geen afbreuk doet aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
deze richtlijn en van andere 
communautaire wetgeving, waaronder 
Richtlijn 2000/60/EG.

schrappen

Motivering

De tekst van de Raad is niet consequent daar wij moeten trachten te voorkomen dat 
installaties van winningsafval "overhaast" worden gesloten met de daaraan verbonden 
gevolgen voor milieu en volksgezondheid. Deze richtlijn wordt aangenomen om installaties 
van winningsafval beter te beheren en mensen en milieu te beschermen tegen de gevolgen 
ervan. Zij moet geen 'eczeem' van overhaaste sluitingen van "bestaande" installaties 
bevorderen, om niet te hoeven overgaan tot uitvoering van belangrijke bepalingen. Het 
bevordert de verantwoorde aanpak van het milieu niet als er uitsluitend wetten worden 
gemaakt voor de sluiting van afvalinstallaties die nog niet bestaan, terwijl de installaties die 
reeds in werking zijn op de een of andere manier over het hoofd worden gezien. 

Amendement 34
Artikel 25, lid 1, alinea 1

1. De lidstaten doen de nodige 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen in werking treden om vóór ...* 
aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de 
Commissie daarvan onverwijld in kennis.

1. De lidstaten doen de nodige 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen in werking treden om vóór ...* 
aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de 
Commissie daarvan onverwijld in kennis.
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___
* 24 maanden na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

___
* 18 maanden na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Motivering

18 maanden moet, zoals door de Commissie wordt voorgesteld, genoeg zijn om nationale 
bepalingen vast te stellen voor de naleving van deze richtlijn. Gezien de dringende noodzaak 
bestaande leemten in de EU -wetgeving aan te vullen en te voorkomen dat in heel Europa 
winningsafval in het milieu terecht komt met alle gevolgen van dien, moet de 
omzettingsperiode niet verder worden opgerekt.

Amendement 35
Bijlage II, punt (1)

(1) een beschrijving van de verwachte 
fysische en chemische kenmerken van het 
afval dat op de korte en de lange termijn 
zal worden gestort, waarbij met name de 
stabiliteit ervan onder de aan het oppervlak 
heersende atmosferische/meteorologische 
wordt vermeld;

(1) een beschrijving van de verwachte 
fysische, chemische en radiologische 
kenmerken van het afval dat op de korte en 
de lange termijn zal worden gestort, 
waarbij met name de stabiliteit ervan onder 
de aan het oppervlak heersende 
atmosferische/meteorologische wordt 
vermeld;

Motivering

Met het oog op een juiste en volledige beschrijving van kenmerken moeten de radiologische 
kenmerken van het afval eveneens worden opgenomen.

Amendement 36
Bijlage III

Een afvalvoorziening wordt ingedeeld in 
categorie A indien:

Een afvalvoorziening wordt ingedeeld in 
categorie A indien:

– falen of incorrecte werking, zoals de 
instorting van een berg of de breuk van 
een dam, zou kunnen leiden tot een zwaar 
ongeval, op basis van een 
risicobeoordeling waarbij rekening wordt 
gehouden met factoren zoals de huidige of 
toekomstige omvang, de ligging en de 
gevolgen voor het milieu van de 
afvalvoorziening, of

– op basis van een risicobeoordeling het 
verlies van mensenlevens en/of 
aanzienlijke milieuschade redelijkerwijs 
niet kan worden uitgesloten in het geval 
van een breuk of falen waarbij rekening 
wordt gehouden met factoren zoals de 
omvang, de ligging en de gevolgen voor 
het milieu van de afvalvoorziening, of

– de afvalvoorziening afval bevat dat – de afvalvoorziening afval bevat dat 
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volgens Richtlijn 91/689/EEG boven een 
bepaalde drempel als gevaarlijk wordt 
aangemerkt, of

volgens Richtlijn 91/689/EEG als 
gevaarlijk wordt aangemerkt, of

– de afvalvoorziening stoffen of preparaten 
bevat die volgens Richtlijn 67/548/EEG of 
Richtlijn 1999/45/EG boven een bepaalde 
drempel als gevaarlijk worden aangemerkt.

– de afvalvoorziening stoffen of preparaten 
bevat die volgens Richtlijn 67/548/EEG of 
Richtlijn 1999/45/EG  als gevaarlijk 
worden aangemerkt.

Motivering

Heropneming van het in eerste lezing aangenomen amendement nr. 76 (en van de 
amendementen nrs. 77 en 78 die voor de plenaire stemming in eerste lezing als taalkundig 
werden beschouwd). In de tekst van de Raad worden de classificatienormen voor categorie A, 
de meest gevaarlijke installaties van winningsafval, afgezwakt en dat is onaanvaardbaar. De 
bewijslast met betrekking tot de manier waarop de uitkomsten van de risicobeoordeling 
moeten worden gebruikt, wordt omgekeerd. Via de hier voorgestelde wijziging wordt dat 
rechtgezet.
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