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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op 
de aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
de overbrenging van afvalstoffen
(15311/4/2004 – C6-0223/2005 – 2003/0139(COD))

(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (15311/4/2004 – C6-0223/2005),

– gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt1 inzake het voorstel van de 
Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2003)0379)2,

– gezien het gewijzigde voorstel van de Commissie (COM(2004)0172)3,

– 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 (A6-0000/2005),

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

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 9

(9) Overbrengingen van afvalstoffen van 
strijdkrachten of hulporganisaties vallen 
niet onder deze verordening, indien deze 
afvalstoffen in bijzondere omstandigheden 
in de Gemeenschap worden ingevoerd (met 
inbegrip van doorvoer in de Gemeenschap 
van de afvalstoffen de Gemeenschap 
binnenkomen); voor deze overbrengingen 
dienen de voorschriften van het 

(9) Overbrengingen van afvalstoffen van 
strijdkrachten of hulporganisaties vallen 
niet onder deze verordening, indien deze 
afvalstoffen in bijzondere omstandigheden 
in de Gemeenschap worden ingevoerd (met 
inbegrip van doorvoer in de Gemeenschap 
van de afvalstoffen de Gemeenschap 
binnenkomen); voor deze overbrengingen 
dienen de voorschriften van het 

  
1 PB C 87 van 7.4.2004, blz. 281.
2 PB C ... / Nog niet in het PB gepubliceerd.
3 PB C ... / Nog niet in het PB gepubliceerd.
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internationale recht en de internationale 
overeenkomsten te worden nageleefd. In
gevallen waarin de overbrenging door een 
lidstaat wordt geleid op weg naar nuttige 
toepassing of verwijdering van de 
afvalstoffen in het land van bestemming, 
worden de bevoegde autoriteit van 
doorvoer en de bevoegde autoriteit van 
bestemming vooraf geïnformeerd over de 
overbrenging en de bestemming ervan.

internationale recht en de internationale 
overeenkomsten te worden nageleefd. In 
zulke gevallen wordt iedere bevoegde 
autoriteit van doorvoer en de bevoegde 
autoriteit van bestemming in de 
Gemeenschap vooraf geïnformeerd over 
de overbrenging en de bestemming ervan.

Motivering

De bevoegde autoriteit van bestemming in de Gemeenschap moet vooraf over de 
overbrenging en de bestemming daarvan worden geïnformeerd, ook in gevallen waarin de 
overbrenging niet door een lidstaat wordt geleid (bijvoorbeeld de invoer in een lidstaat via 
een luchthaven).

Amendement 2
Artikel 1, lid 3, letter b)

b) afvalstoffen die aan boord van 
vliegtuigen zijn ontstaan, totdat zij met het 
oog op nuttige toepassing of verwijdering 
gelost zijn;

b) afvalstoffen die aan boord van 
voertuigen, treinen, vliegtuigen en 
schepen zijn ontstaan, totdat zij met het 
oog op nuttige toepassing of verwijdering 
gelost zijn;

Motivering

De uitzondering voor afvalstoffen die aan boord van vliegtuigen zijn ontstaan, dient tot alle 
soorten vervoer te worden uitgebreid omdat anders de eisen van de verordening ook 
onevenredig zouden zijn wat betreft afvalstoffen die aan boord van andere vervoersmiddelen 
dan vliegtuigen ontstaan.

Amendement 3
Artikel 1, lid 3, letter d)

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

Schrappen



PR\579114NL.doc 7/38 PE 360.280v02-00

NL

Motivering

Heropneming van amendement 11 uit de eerste lezing van het EP, aangenomen op 19 
november 2003 (PB C 87 E, 7.4.2004).

Er is geen goede reden te bedenken waarom dierlijke bijproducten, die volgens de definitie 
van artikel 1 van Richtlijn 75/442/EEG als afval worden aangemerkt, buiten de 
toepassingssfeer van deze richtlijn gehouden worden. Richtlijn 75/442/EEG en deze 
verordening zijn beide horizontale wetgeving waaronder alle afvalstoffen vallen. Verordening 
(EG) 1774/2002 gaat vooral over de gezondheidsvoorschriften betreffende dierlijke 
bijproducten. Om te waarborgen dat de overbrenging van deze afvalstoffen op een 
milieuhygiënisch verantwoorde wijze plaatsvindt, dienen deze afvalstoffen onder het 
toepassingssfeer van deze verordening te vallen.

Amendement 4
Artikel 1, lid 3, letter g)

g) de invoer in de Gemeenschap van 
afvalstoffen die zijn ontstaan bij 
strijdkrachten of hulporganisaties in 
crisissituaties, vredestichtings- en 
vredeshandhavingsoperaties, wanneer die 
afvalstoffen door of namens die 
strijdkrachten of hulporganisaties 
rechtstreeks of onrechtstreeks naar het land 
van bestemming worden overgebracht. In 
geval van doorvoer door een lidstaat op 
weg naar nuttige toepassing of 
verwijdering van de afvalstoffen in het 
land van bestemming, worden de
bevoegde autoriteit van doorvoer en de 
bevoegde autoriteit van bestemming vooraf 
geïnformeerd over de overbrenging en de 
bestemming ervan.

g) de invoer in de Gemeenschap van 
afvalstoffen die zijn ontstaan bij 
strijdkrachten of hulporganisaties in 
crisissituaties, vredestichtings- en 
vredeshandhavingsoperaties, wanneer die 
afvalstoffen door of namens die 
strijdkrachten of hulporganisaties 
rechtstreeks of onrechtstreeks naar het land 
van bestemming worden overgebracht. In 
zulke gevallen wordt iedere bevoegde 
autoriteit van doorvoer en de bevoegde 
autoriteit van bestemming in de 
Gemeenschap vooraf geïnformeerd over 
de overbrenging en de bestemming ervan.

Motivering

De bevoegde autoriteit van bestemming in de Gemeenschap moet vooraf over de 
overbrenging en de bestemming daarvan worden geïnformeerd, ook in gevallen waarin de 
overbrenging niet door een lidstaat wordt geleid (bijvoorbeeld de invoer in een lidstaat via 
een luchthaven).

Amendement 5
Artikel 1, lid 5 bis (nieuw)
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5 bis. Binnen achttien maanden na 
inwerkingtreding van deze verordening 
stelt de Commissie richtsnoeren vast 
waarmee kan worden bepaald wanneer 
een schip of een voertuig moet worden 
beschouwd als afvalstof in de zin van 
artikel 1, onder a) van richtlijn 
75/442/EEG, overeenkomstig de 
procedure zoals bedoeld in artikel 18 van 
richtlijn 75/442/EEG, als gewijzigd..

Motivering

Heropneming van amendement 112 uit de eerste lezing van het EP, aangenomen op 19 
november 2003 (PB C 87 E, 7.4.2004).

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

Amendement 6
Artikel 3, lid 2, inleidende formule

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

2. Overbrengingen van de volgende voor 
nuttige toepassing bestemde afvalstoffen 
vallen onder de algemene verplichting dat 
zij vergezeld moeten gaan van bepaalde 
informatie, als vastgesteld in artikel 18, 
indien de hoeveelheid van de 
getransporteerde afvalstoffen meer dan 20 
kilogram bedraagt:

Motivering

De eis dat er een contract dient te worden gesloten en dat afvalstoffen als bedoeld in artikel 3, 
lid 2 vergezeld gaan van het in bijlage VII opgenomen document, is onevenredig als het gaat 
om kleine hoeveelheden getransporteerd afval. Zulke kleine hoeveelheden kunnen per post 
worden verstuurd, ook in het geval van statiegeldsystemen, of kunnen door personen worden
meegevoerd wanneer zij grenzen passeren (bijvoorbeeld verpakkingsafval of een oude krant).
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Amendement 7
Artikel 3, lid 5

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

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

Motivering

Zowel afval dat is ingezameld van particuliere huishoudens als residuen van de verbranding 
van huishoudelijk afval vallen onder een speciale regeling in zoverre het daarbij om de enige 
afvalcategorieën gaat die in bijlage II van het Verdrag van Bazel worden opgesomd. Dit stemt 
overeen met overweging 26 van het gemeenschappelijk standpunt. Bovendien maakt de 
aanneming van dit amendement een eind aan de moeilijke kwestie die reeds vele malen voor 
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen aan de orde is gesteld met het doel te 
definiëren wanneer er sprake is van nuttige toepassing en wanneer van verwijdering van 
dergelijke afvalstoffen.

Amendement 8
Artikel 3, lid 5 bis (nieuw)

5 bis. Overbrengingen van afvalstoffen 
die bestemd zijn voor vermenging, 
herverpakking, overslag, opslag of andere 
handelingen die niet als definitieve 
verwijdering of definitieve nuttige 
toepassing worden beschouwd, zijn niet 
toegestaan.
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Motivering

Heropneming van amendement 11 uit de eerste lezing van het EP, aangenomen op 19 
november 2003 (PB C 87 E, 7.4.2004).

Zogenaamde voorlopige verwijdering en voorlopige nuttige toepassing zullen alleen maar 
leiden tot onduidelijkheden. Afval dat eerst lange tijd moet worden opgeslagen, vermengd of 
herverpakt, geeft problemen bij de handhaving werkt fraude in de hand. Prikkels voor een 
laagwaardige voorlopige bewerking (bijvoorbeeld voor sorteren of een andere behandeling 
waarvan niet goed is na te gaan of dit op de juiste manier gebeurt) dienen zoveel mogelijk
weggenomen te worden. Bovendien is het ondenkbaar dat opslag, herverpakking en menging 
niet in de eigen lidstaat zou kunnen plaatsvinden (anders is er strijdigheid met het principe
van zelfvoorziening). Daarna kan het eventuele transport wel plaatsvinden als dit bedoeld is 
voor definitieve verwijdering.

Bij aanneming van dit amendement kunnen artikel 5, lid 4, artikel 6, lid 6 en artikel 15 
worden geschrapt.

Amendement 9
Artikel 4, punt 4 bis (nieuw)

4 bis. Onder beëindiging van de 
overbrenging wordt verstaan dat al het 
betreffende afval in het invoerende land 
definitief verwijderd dan wel definitief 
nuttig toegepast is.

Motivering

Heropneming van amendement 84/rev. uit de eerste lezing van het EP, aangenomen op 19 
november 2003 (PB C 87 E, 7.4.2004).

Om alle misverstanden te voorkomen wordt het beëindigen van de overbrenging expliciet en
duidelijk geformuleerd.

Amendement 10
Artikel 4, punt 6)

6) Reikwijdte van de kennisgeving: 6) Reikwijdte van de kennisgeving:

De kennisgeving bestrijkt de overbrenging 
van de afvalstoffen vanaf de 
oorspronkelijke plaats van verzending en 
omvat de voorlopige en niet-voorlopige
nuttige toepassing of verwijdering.

De kennisgeving bestrijkt de overbrenging 
van de afvalstoffen vanaf de 
oorspronkelijke plaats van verzending en 
omvat de nuttige toepassing of 
verwijdering.
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Indien er aansluitend verdere voorlopige 
en niet-voorlopige handelingen 
plaatsvinden in een ander land dan het 
eerste land van bestemming, worden de 
niet-voorlopige handeling en de 
bestemming in het 
kennisgevingsdocument vermeld en is 
artikel 15, f) van toepassing.
Voor elke afvalstoffencode wordt slechts 
een kennisgeving ingediend, uitgezonderd 
voor:

Voor elke afvalstoffencode wordt slechts 
een kennisgeving ingediend.

a) afvalstoffen die niet onder één code van 
bijlage III, III B, IV of IV A vallen; in dit 
geval wordt slechts één soort afval 
gespecificeerd;
b) mengsels van afvalstoffen die niet 
onder één code van bijlage III, III B, IV 
of IV A vallen, tenzij zij worden vermeld 
in bijlage III A. In dit geval wordt de code 
van elke afvalfractie gespecificeerd, in 
volgorde van belangrijkheid.

Motivering

Heropneming van de oorspronkelijke tekst van het voorstel van de Commissie.

In overeenstemming met de schrapping van artikel 15 dienen de handelingen met een 
voorlopig karakter ook in dit lid te worden geschrapt.

Het gebruik van meer dan één afvalcode in een kennisgeving kan onduidelijke situaties tot 
gevolg hebben en de vermenging van afvalstoffen in de hand werken. Deze mogelijkheden 
moeten derhalve worden uitgesloten.

Amendement 11
Artikel 5, lid 4

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

Schrappen

a) het voorleggen, overeenkomstig 
artikel 15, onder d), en in voorkomend 
geval 15, onder e), van de verklaringen 
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van nuttige toepassing of verwijdering 
conform de bijbehorende kennisgeving, de 
daarin opgenomen voorwaarden en de 
voorschriften van deze verordening; en
b) indien van toepassing, het voorleggen 
van een kennisgeving aan de eerste 
bevoegde autoriteit van verzending, 
overeenkomstig artikel 15, onder f), ii).

Motivering

Heropneming van amendement 26 uit de eerste lezing van het EP, aangenomen op 19 
november 2003 (PB C 87 E, 7.4.2004).

In overeenstemming met de schrapping van artikel 15 dienen de handelingen met een 
voorlopig karakter ook in dit lid te worden geschrapt.

Amendement 12
Artikel 6, lid 6

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

Schrappen
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of verwijdering niet kan worden voltooid 
zoals gepland.

Motivering

Heropneming van amendement 85/rev. uit de eerste lezing van het EP, aangenomen op 19 
november 2003 (PB C 87 E, 7.4.2004).

In overeenstemming met de schrapping van artikel 15 dienen de handelingen met een 
voorlopig karakter ook in dit lid te worden geschrapt.

Amendement 13
Artikel 10, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. De installatie die de afvalstoffen 
ontvangt, stelt voor elke specifieke 
verwerkingsketen en elke subsectie van 
deze ketens "volumebalansen" op van 
binnenkomende en uitgaande 
afvalstoffen.

Motivering

Heropneming van amendement 32 uit de eerste lezing van het EP, aangenomen op 19 
november 2003 (PB C 87 E, 7.4.2004).

Teneinde ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk afvalstoffen nuttig worden toegepast, dient elke 
installatie een dergelijke balans op te stellen.

Amendement 14
Artikel 10, lid 4 ter (nieuw)

4 ter. De autoriteiten van het land van 
verzending of bestemming kunnen de 
ontvanger van de afvalstoffen verplichten 
regelmatig (bijvoorbeeld maandelijks) een 
input-output-balans over de specifieke 
verwerking voor te leggen, die door de 
juridisch verantwoordelijke persoon 
ondertekend en binnen een maand naar 
de bevoegde autoriteiten moet worden
gestuurd. 
In de input-output-balans moeten de aan-
en afvoer van afvalstoffen voor de 
specifieke verwerking worden 
gekwantificeerd opdat de autoriteit kan 



PE 360.280v02-00 14/38 PR\579114NL.doc

NL

nagaan of deze in overeenstemming is met 
het in de kennisgeving vermelde doel en 
opdat zij in geval van niet-naleving 
daarvan verdere overbrengingen kan 
tegenhouden.

Motivering

Heropneming van amendement 33 uit de eerste lezing van het EP, aangenomen op 19 
november 2003 (PB C 87 E, 7.4.2004).

Doel van het amendement is het verstrekken van informatie verplicht te stellen teneinde de 
bevoegde autoriteiten in staat te stellen doeltreffende controles uit te voeren op de aan- en 
afvoer van afvalstoffen en de methoden waarmee afvalstoffen worden behandeld, op basis van 
de afgegeven vergunningen.

Amendement 15
Artikel 11, lid 1, letter g), punt i)

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

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

Motivering

Heropneming van amendement 37 uit de eerste lezing van het EP, aangenomen op 19 
november 2003 (PB C 87 E, 7.4.2004).

Tot dusver zijn er vanuit de Gemeenschap geen acties ondernomen om te komen tot een
geïntegreerd en toereikend net van verwijderingsinrichtingen voor de zelfvoorziening van de
Gemeenschap. Met andere woorden: aan zelfverzorging op communautair niveau is tot op 
heden niets gedaan. Dit heeft alleen plaats gevonden in (niet alle) lidstaten. Om deze reden is 
het niet verstandig om het argument van communautaire zelfvoorziening op te voeren, terwijl 
hier in feite geen sprake van is.

Amendement 16
Artikel 11, lid 1, punt h bis) (nieuw)

h bis) als de betreffende afvalstoffen
bestemd zijn voor vermenging,
herverpakking, overslag, opslag of andere
handelingen die geen definitieve
verwijdering inhouden; of
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Motivering

Heropneming van amendement 34 uit de eerste lezing van het EP, aangenomen op 19 
november 2003 (PB C 87 E, 7.4.2004).

Zogenaamde voorlopige verwijdering en voorlopige nuttige toepassing zullen alleen maar 
leiden tot onduidelijkheden. Afval dat eerst lange tijd moet worden opgeslagen, vermengd of 
herverpakt, geeft problemen bij de handhaving werkt fraude in de hand. Prikkels voor een 
laagwaardige voorlopige bewerking (bijvoorbeeld voor sorteren of een andere behandeling 
waarvan niet goed is na te gaan of dit op de juiste manier gebeurt) dienen zoveel mogelijk 
weggenomen te worden. Bovendien is het ondenkbaar dat opslag, herverpakking en menging 
niet in de eigen lidstaat zou kunnen plaatsvinden (anders is er strijdigheid met het principe 
van zelfvoorziening). Daarna kan het eventuele transport wel plaatsvinden als dit bedoeld is 
voor definitieve verwijdering.

Amendement 17
Artikel 11, lid 1, punt h ter) (nieuw)

h ter) dat het gemengd stedelijk afval uit 
particuliere huishoudens (code 200301) 
betreft; of

Motivering

Heropneming van amendement 80 uit de eerste lezing van het EP, aangenomen op 19 
november 2003 (PB C 87 E, 7.4.2004).

Afvalstoffen uit particuliere huishoudens dienen alleen te worden getransporteerd indien dit 
absoluut noodzakelijk is. De lidstaten moeten de verantwoordelijkheid voor dit niet-homogene 
afval op zich nemen en moeten worden aangemoedigd hun problemen wat betreft 
huishoudelijk afval in het kader van zelfvoorziening op te lossen overeenkomstig artikel 5 van 
Kaderrichtlijn 75/442/EEG inzake afvalstoffen. Bijgevolg moeten zij de mogelijkheid hebben 
om bezwaar te maken tegen de overbrenging van huishoudelijk afval volgens de voorschriften 
inzake voor verwijdering bestemde afvalstoffen. Dit is in overeenstemming met artikel 3, lid 5 
en sluit samenwerking met buurlanden natuurlijk geenszins uit.

Amendement 18A
Artikel 11, lid 2

2.   De bevoegde autoriteit van doorvoer 
kan binnen de termijn van dertig dagen als 
omschreven in lid 1 met redenen omklede 
bezwaren indienen op grond van lid 1, 
onder b), c) en f).

2.   De bevoegde autoriteit van doorvoer 
kan binnen de termijn van dertig dagen als 
omschreven in lid 1 met redenen omklede 
bezwaren indienen op grond van lid 1, 
onder b), c), d) en f).
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Motivering

De bevoegde autoriteiten van doorvoer in de Gemeenschap moeten eveneens bezwaren 
kunnen indienen indien de kennisgever of de ontvanger in verband met vroegere 
overbrengingen herhaaldelijk in strijd met artikel 15 en 16 heeft gehandeld. Dit is van 
bijzonder belang in gevallen van overbrengingen van afval met doorvoer via de 
Gemeenschap.

Amendement 18B
Artikel 11, lid 5

5. Indien de problemen die aanleiding 
waren voor de bezwaren binnen de termijn 
van dertig dagen als omschreven in lid 1 
niet werden opgelost, verliest de 
kennisgeving haar geldigheid. Indien de 
kennisgever voornemens blijft de 
overbrenging uit te voeren, wordt een 
nieuwe kennisgeving ingediend, tenzij alle 
betrokken bevoegde autoriteiten en de 
kennisgever anders overeenkomen.

5. Indien de problemen die aanleiding 
waren voor de bezwaren binnen de termijn 
van dertig dagen als omschreven in lid 1 
niet werden opgelost, verliest de 
kennisgeving haar geldigheid. Indien de 
kennisgever voornemens blijft de 
overbrenging uit te voeren, wordt een 
nieuwe kennisgeving ingediend.

Motivering

Heropneming van amendement 40 uit de eerste lezing van het EP, aangenomen op 19 
november 2003 (PB C 87 E, 7.4.2004).

Een nieuwe kennisgeving komt de duidelijkheid het meest ten goede. Het is daarom niet
verstandig om in het geval dat de problemen niet worden opgelost hiervan af te wijken.

Amendement 19
Artikel 12, lid 1, letter c)

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

c) de geplande overbrenging of de 
geplande nuttige toepassing is niet in 
overeenstemming met nationale wetgeving 
van het land van verzending, ook wanneer 
de geplande overbrenging bestemd is voor 
nuttige toepassing in een inrichting 
waarvoor voor de behandeling van de 
specifieke afvalstroom minder strenge 
normen gelden dan in het land van 
verzending;
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verloren.
Dit is niet van toepassing indien:
i) er terzake wetgeving bestaat van de 
Gemeenschap, met name betreffende 
afvalstoffen, en indien in de nationale 
wetgeving ter uitvoering daarvan 
voorschriften zijn opgenomen die 
minstens even streng zijn als de wetgeving 
van de Gemeenschap;
ii) de nuttige-toepassingshandeling in het 
land van bestemming zal plaatsvinden 
onder voorwaarden die in het algemeen 
gelijkwaardig zijn aan die van de 
nationale wetgeving in het land van 
verzending;
iii) niet onder i) bedoelde nationale 
wetgeving in het land van verzending niet 
bekendgemaakt werd overeenkomstig 
Richtlijn 98/34/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 juni 1998 
betreffende een informatieprocedure op 
het gebied van normen en technische 
voorschriften 1 , voorzover die dat 
voorschrijft; of
____________________________
1 PB L 204, 21.7.1998, blz. 37.  Richtlijn 
laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte 
van 2003.

Motivering

De drie uitzonderingen op deze gronden zijn zeer verwarrend en tegenstrijdig. Deze 
uitzonderingen kunnen alleen leiden tot interpretatieproblemen en eindeloze discussies en 
moeten derhalve worden geschrapt.

Amendement 20
Artikel 12, lid 1, letter c bis) (nieuw)

c bis) dat het land van verzending over de 
technische capaciteit en de noodzakelijke 
faciliteiten beschikt om zijn gevaarlijke 
afvalstoffen dan wel afvalstoffen zoals 
opgenomen in bijlage II van het Verdrag 
van Bazel nuttig toe te passen op een uit 
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milieuoogpunt verantwoorde wijze, die 
tenminste vergelijkbaar is met de 
voorgenomen wijze van nuttig gebruik in 
het land van bestemming; of

Motivering

Heropneming van amendement 117 uit de eerste lezing van het EP, aangenomen op 19 
november 2003 (PB C 87 E, 7.4.2004). 

De lidstaten moeten op grond van de verordening overbrenging afvalstoffen de mogelijkheid 
hebben tot uitoefening van hun rechten overeenkomstig het Verdrag van Bazel.

Amendement 21
Artikel 12, lid 1, letter e bis) (nieuw)

e bis) dat het gebruik wenst te maken van 
zijn recht overeenkomstig artikel 4 lid 1 
van het Verdrag van Bazel om de invoer 
te verbieden van gevaarlijke afvalstoffen 
of van afvalstoffen die zijn opgenomen in 
bijlage II van het Verdrag van Bazel; of

Motivering

Heropneming van amendement 116 uit de eerste lezing van het EP, aangenomen op 19 
november 2003 (PB C 87 E, 7.4.2004). 

De lidstaten moeten op grond van de verordening overbrenging afvalstoffen de mogelijkheid 
hebben tot uitoefening van hun rechten overeenkomstig het Verdrag van Bazel.

Amendement 22
Artikel 12, lid 1, letter f bis) (nieuw)

f bis) dat rekening wordt gehouden met de 
geografische omstandigheden of de
behoefte aan speciale installaties voor
bepaalde soorten afval indien de geplande
overbrenging niet in overeenstemming is
met Richtlijn 75/442/EEG, als gewijzigd,
met name de artikelen 5 en 7:
(i) teneinde het beginsel van de
zelfvoorziening op nationaal niveau ten
uitvoer te leggen;
ii) in gevallen waarin de installatie afval 
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uit een dichterbij gelegen bron voor 
nuttige toepassing moet bestemmen en de 
bevoegde autoriteit voorrang heeft 
verleend aan deze afvalstoffen; of
iii) teneinde te waarborgen dat de 
overbrengingen in overeenstemming zijn 
met de afvalbeheersplannen; of

Motivering

Heropneming van amendement 44 uit de eerste lezing van het EP, aangenomen op 19 
november 2003 (PB C 87 E, 7.4.2004).

Amendement 23
Artikel 12, lid 1, letter g)

g) de verhouding tussen de wel en niet 
nuttig toe te passen afvalstoffen, de 
geschatte waarde van het materiaal dat 
uiteindelijk nuttig wordt toegepast, of de 
kosten van de nuttige toepassing en de 
kosten van verwijdering van het niet nuttig 
toe te passen gedeelte, de nuttige 
toepassing uit economisch en/of
milieutechnisch oogpunt niet 
rechtvaardigen; of

g) de verhouding tussen de wel en niet 
nuttig toe te passen afvalstoffen, de 
geschatte waarde van het materiaal dat 
uiteindelijk nuttig wordt toegepast, of de 
kosten van de nuttige toepassing en de 
kosten van verwijdering van het niet nuttig 
toe te passen gedeelte, de calorische 
waarde van de afvalstoffen, het feit dat de 
afvalstoffen met andere zijn gemengd, het 
gehalte aan schadelijke stoffen van de 
afvalstoffen of de gevaren die zijn 
verbonden aan de verwerking van 
schadelijke stoffen in producten, de 
nuttige toepassing uit milieutechnisch 
oogpunt niet rechtvaardigen; of

Motivering

Heropneming van amendement 82 uit de eerste lezing van het EP, aangenomen op 19 
november 2003 (PB C 87 E, 7.4.2004).

Het Europees Hof van Justitie verklaarde in zijn arrest in zaak C-228/00 (overweging 47) dat 
criteria als calorische waarde, gehalte aan schadelijke stoffen en vermenging kunnen worden 
getoetst als bezwaar wordt gemaakt op grond van voorgewende nuttige toepassing. Met het 
oog op de rechtszekerheid dient deze rechtspraak in de tekst van de bezwaargronden tot 
uiting te komen.

Amendement 24
Artikel 12, lid 1, letter h bis) (nieuw)
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h bis) de betreffende afvalstoffen zijn 
bestemd voor vermenging, herverpakking, 
overslag, opslag (voorlopige nuttige 
toepassing) of andere handelingen die 
geen definitieve nuttige toepassing 
inhouden;

Motivering

Heropneming van amendement 41 uit de eerste lezing van het EP, aangenomen op 19 
november 2003 (PB C 87 E, 7.4.2004).

Zogenaamde voorlopige nuttige toepassing zal alleen maar leiden tot onduidelijkheden. Afval
dat eerst lange tijd moet worden opgeslagen, vermengd of herverpakt geeft problemen bij de
handhaving en werkt fraude in de hand. Het is echter beter om dit soort grensoverschrijdende
transporten van afval in zijn geheel niet toe te staan. Bij het toestaan van 
grensoverschrijdende afvaltransporten dient een snelle verwijdering of nuttige toepassing als 
voorwaarde gehandhaafd te blijven. Prikkels voor een laagwaardige voorlopige verwerking 
(b.v. voor sorteren of een andere behandeling waarvan niet goed is na te gaan of dit op de 
juiste manier gebeurt) dienen zoveel mogelijk weggenomen te worden. Bovendien is het 
ondenkbaar dat opslag, herverpakking en menging niet in de eigen lidstaat zou kunnen 
plaatsvinden. Daarna kan het eventuele transport wel plaatsvinden als dit bedoeld is voor 
definitieve nuttige toepassing.

Amendement 25
Artikel 12, lid 1, letter h ter) (nieuw)

h ter) dat het gemengd stedelijk afval uit 
particuliere huishoudens (code 200301) 
betreft; of 

Motivering

Heropneming van amendement 81 uit de eerste lezing van het EP, aangenomen op 19 
november 2003 (PB C 87 E, 7.4.2004).

Afvalstoffen uit particuliere huishoudens dienen alleen te worden getransporteerd indien dit 
absoluut noodzakelijk is. De lidstaten moeten de verantwoordelijkheid voor dit niet-homogene 
afval op zich nemen en moeten worden aangemoedigd hun problemen wat betreft 
huishoudelijk afval in het kader van zelfvoorziening op te lossen overeenkomstig artikel 5 van 
Kaderrichtlijn 75/442/EEG inzake afvalstoffen. Bijgevolg moeten zij de mogelijkheid hebben 
om bezwaar te maken tegen de overbrenging van huishoudelijk afval volgens de voorschriften 
inzake voor verwijdering bestemde afvalstoffen. Dit is in overeenstemming met artikel 3, lid 5 
en sluit samenwerking met buurlanden natuurlijk geenszins uit.
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Amendement 26
Artikel 12, lid 1, letter k)

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

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

In de gevallen dat er geen communautaire
wetgeving is voor juridisch bindende
verplichtingen inzake nuttige toepassing
of hergebruik, hebben de lidstaten de
vrijheid om in het kader van deze
verordening hiervoor zelf verplichtingen
te hanteren, mits de betreffende lidstaat
zelf ook aan deze verplichtingen inzake
nuttige toepassing of hergebruik voldoet.

Motivering

Heropneming van amendement 48 uit de eerste lezing van het EP, aangenomen op 19 
november 2003 (PB C 87 E, 7.4.2004).

In de zaak-Kopenhagen1 heeft het EHJ duidelijkheid gegeven inzake grensoverschrijdend
vervoer van afvalstoffen bestemd voor nuttige toepassing die verankerd zijn in de gewijzigde
Verordening (EEG) nr. 259/93 inzake het vervoer van afvalstoffen. Het EHJ bevestigde dat
artikel 7, lid 3, van richtlijn 75/442/EEG zodanig moet worden geïnterpreteerd dat het een
lidstaat is toegestaan maatregelen te nemen ten aanzien van het vervoer van afvalstoffen 
indien het vervoer niet in overeenstemming is met zijn plan voor afvalstoffenbeheer, op 
voorwaarde dat het plan in overeenstemming is met de regels van het EG-Verdrag en van 
Richtlijn 75/442/EEG.

1 Zaak C-209/98 FFAD / Københavens Kommune [2000] Jurispr. I-3743.

Amendement 27
Artikel 12, lid 2

2.  De bevoegde autoriteiten van doorvoer 
kunnen binnen de termijn van dertig dagen 
als omschreven in lid 1 met redenen 
omklede bezwaren indienen op grond van 

2.  De bevoegde autoriteiten van doorvoer 
kunnen binnen de termijn van dertig dagen 
als omschreven in lid 1 met redenen 
omklede bezwaren indienen op grond van 
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uitsluitend lid 1, onder b), d) en f). uitsluitend lid 1, onder b), d), e) en f).

Motivering

De bevoegde autoriteiten van doorvoer in de Gemeenschap moeten eveneens bezwaren 
kunnen indienen indien de kennisgever of de ontvanger in verband met vroegere 
overbrengingen herhaaldelijk in strijd met de artikelen 15 en 16 heeft gehandeld. Dit is van 
bijzonder belang in gevallen van overbrengingen van afval met doorvoer via de 
Gemeenschap.

Amendement 28
Artikel 12, lid 4

4.   Indien de problemen die aanleiding 
waren voor de bezwaren binnen de termijn 
van dertig dagen als omschreven in lid 1 
niet werden opgelost, verliest de 
kennisgeving haar geldigheid. Indien de 
kennisgever voornemens blijft de 
overbrenging uit te voeren, wordt een 
nieuwe kennisgeving ingediend, tenzij alle 
betrokken bevoegde autoriteiten en de 
kennisgever anders overeenkomen.

4.   Indien de problemen die aanleiding 
waren voor de bezwaren binnen de termijn 
van dertig dagen als omschreven in lid 1 
niet werden opgelost, verliest de 
kennisgeving haar geldigheid. Indien de 
kennisgever voornemens blijft de 
overbrenging uit te voeren, wordt een 
nieuwe kennisgeving ingediend.

Motivering

Heropneming van amendement 50 uit de eerste lezing van het EP, aangenomen op 19 
november 2003 (PB C 87 E, 7.4.2004).

Een nieuwe kennisgeving komt de duidelijkheid het meest ten goede. Het is daarom niet
verstandig om in het geval dat de problemen niet opgelost worden hiervan af te wijken.

Amendement 29
Artikel 13, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. In het kader van een procedure van 
algemene kennisgeving kan één enkele 
kennisgeving betrekking hebben op meer 
dan één overbrenging van afvalstoffen 
over een periode van ten hoogste één 
kalenderjaar. De aangegeven periode kan 
in overleg tussen de betrokken bevoegde 
autoriteiten worden bekort.
Voor de overige termijnen in verband met 
een procedure van algemene 



PR\579114NL.doc 23/38 PE 360.280v02-00

NL

kennisgeving gelden de termijnen in 
artikel 9.

Motivering

Heropneming van amendement 51 uit de eerste lezing van het EP, aangenomen op 19 
november 2003 (PB C 87 E, 7.4.2004).

In verordening 259/93 wordt de geldigheidsduur van algemene kennisgevingen 
gemaximaliseerd op één jaar. Dit dient in deze verordening gehandhaafd te blijven.

Voor de duidelijkheid is het goed om aan te geven dat voor algemene kennisgevingen geen
andere termijnen (zoals termijn waarin bezwaar gemaakt kan worden en de termijn waarop 
een toestemming afloopt) gebruikt worden.

Amendement 30
Artikel 14

Vooraf goedgekeurde inrichtingen voor 
nuttige toepassing

Schrappen

Motivering

Heropneming van amendement 53 uit de eerste lezing van het EP, aangenomen op 19 
november 2003 (PB C 87 E, 7.4.2004).

In de praktijk is het gewenst dat het land van uitvoer de mogelijkheid heeft om een 
kennisgeving goed te beoordelen. In de gevallen dat het land van invoer een inrichting voor 
nuttige toepassing heeft goedgekeurd, dienen dezelfde termijnen te gelden als in artikel 10.

Amendement 31
Artikel 15

Aanvullende voorschriften inzake 
voorlopige nuttige toepassing en 

verwijdering

Schrappen

Motivering

Heropneming van amendement 91/rev uit de eerste lezing van het EP, aangenomen op 19 
november 2003 (PB C 87 E, 7.4.2004).

Zogenaamde voorlopige verwijdering of voorlopige nuttige toepassing zal alleen maar leiden 
tot onduidelijkheden. Afval dat eerst lange tijd moet worden opgeslagen, vermengd of 
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herverpakt geeft problemen bij de handhaving en werkt fraude in de hand. Het is echter beter 
om dit soort grensoverschrijdende transporten van afval in het geheel niet toe te staan. Bij het 
toestaan van grensoverschrijdende afvaltransporten dient een snelle verwijdering of nuttige 
toepassing als voorwaarde gehandhaafd te blijven. Prikkels voor een laagwaardige 
voorlopige verwerking (bijvoorbeeld voor sorteren of een andere behandeling waarvan niet 
goed is na te gaan of dit op de juiste manier gebeurt) dienen zoveel mogelijk weggenomen te 
worden. Bovendien is het ondenkbaar dat opslag, herverpakking en menging niet in de eigen 
lidstaat zou kunnen plaatsvinden (anders is er strijdigheid met het principe van 
zelfvoorziening). Daarna kan het eventuele transport wel plaatsvinden als dit bedoeld is voor 
definitieve verwijdering.

Amendement 32
Artikel 23, lid 2, laatste alinea

De bevoegde autoriteiten verzetten zich 
niet tegen de terugzending van afvalstoffen 
van een illegale overbrenging. Ingeval de 
bevoegde autoriteit van verzending een
andere voorziening treft dan bedoeld onder 
d) of e), dient de oorspronkelijke bevoegde 
autoriteit van verzending, dan wel een 
natuurlijke of rechtspersoon namens haar, 
een nieuwe kennisgeving te doen, tenzij de 
betrokken bevoegde autoriteiten 
overeenkomen dat een naar behoren 
gemotiveerd verzoek van die bevoegde 
autoriteit volstaat.

De bevoegde autoriteiten verzetten zich 
niet tegen de terugzending van afvalstoffen 
van een illegale overbrenging of tegen de 
daarmee verbonden nuttige toepassing of 
verwijdering. Ingeval de bevoegde 
autoriteit van verzending een andere 
voorziening treft dan bedoeld onder d) of 
e), dient de oorspronkelijke bevoegde 
autoriteit van verzending, dan wel een 
natuurlijke of rechtspersoon namens haar, 
een nieuwe kennisgeving te doen, tenzij de 
betrokken bevoegde autoriteiten 
overeenkomen dat een naar behoren 
gemotiveerd verzoek van die bevoegde 
autoriteit volstaat.

Motivering

De bevoegde autoriteiten verzetten zich niet tegen de terugzending van afvalstoffen die 
afkomstig zijn van een illegale overbrenging, of tegen de daarmee verband houdende nuttige 
toepassing of verwijdering. Ten behoeve van overeenstemming met artikel 21, lid 4, laatste 
alinea.

Amendement 33
Artikel 27, lid 1

1. Indien de bevoegde autoriteiten van 
verzending en van ontvangst het niet eens 
kunnen worden over de indeling wat 
betreft het onderscheid tussen afval en niet-
afval, worden de betrokken stoffen 

1. Indien de bevoegde autoriteiten van 
verzending en van ontvangst het niet eens 
kunnen worden over de indeling wat 
betreft het onderscheid tussen afval en niet-
afval, worden de betrokken stoffen 
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behandeld als afval, onverminderd het 
recht van het land van bestemming om het 
overgebrachte materiaal na aankomst 
volgens zijn eigen wetgeving te 
behandelen, voorzover deze wetgeving in 
overeenstemming is met de 
Gemeenschapswetgeving of het 
internationaal recht.

behandeld als afval.

Motivering

Heropneming van de tekst van het voorstel van de Commissie, door schrapping van de 
misleidende toevoeging.

Amendement 34
Artikel 30, lid 1 bis nieuw)

1 bis. Dit artikel laat de bepalingen van 
hoofdstuk 2 van deze titel onverlet.

Motivering

Heropneming van de tekst van de Europese Commissie.

Amendement 35
Artikel 31, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Dit artikel laat de bepalingen van 
hoofdstuk 2 van deze titel onverlet.

Motivering

Heropneming van de tekst van de Europese Commissie.

Amendement 36
Artikel 42, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Ten aanzien van gevaarlijke 
afvalstoffen of afvalstoffen die zijn 
opgenomen in bijlage II van het Verdrag 
van Bazel moeten de landen waarnaar in 
lid 1, onder a) t/m d) wordt verwezen een 
naar behoren gemotiveerd verzoek vooraf 
indienen bij de bevoegde autoriteiten van 
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de lidstaat van bestemming in de 
Europese Gemeenschap op grond van het 
feit dat zij niet beschikken over de 
technische capaciteit en noodzakelijke 
faciliteiten om het afval op 
milieutechnisch verantwoorde wijze te 
verwijderen, en dat van hen 
redelijkerwijze niet kan worden verwacht 
dat zij deze verwerven.

Motivering

Heropneming van amendement 121 uit de eerste lezing van het EP, aangenomen op 19 
november 2003 (PB C 87 E, 7.4.2004).

De verordening overbrenging afvalstoffen moet de lidstaten in staat stellen te voldoen aan 
hun verplichtingen overeenkomstig het Verdrag van Bazel. Er is geen reden waarom de EU 
gevaarlijke afvalstoffen voor nuttige toepassing van buiten de Gemeenschap zou invoeren als  
adequate faciliteiten in het land van oorsprong aanwezig zijn.

Amendement 37
Artikel 49, lid 5

5. De lidstaten kunnen onderling in 
bilateraal of multilateraal verband 
samenwerken ten behoeve van de preventie 
en opsporing van illegale overbrengingen.

5. De lidstaten werken onderling in 
bilateraal of multilateraal verband samen
ten behoeve van de preventie en opsporing 
van illegale overbrengingen. Teneinde de 
coördinatie van de tenuitvoerlegging te 
ondersteunen, zorgen de lidstaten ervoor 
dat er een gezamenlijk platform voor de 
tenuitvoerlegging, met vast personeel, 
wordt opgericht, dat er voorzieningen 
worden getroffen ter ondersteuning van 
regelmatige fysieke controles van de 
feitelijke overbrengingen en dat er 
tweejaarlijks verslag wordt uitgebracht 
over de resultaten van zulke controles.

Motivering

In het kader van het IMPEL–TFS SEAPORT-project is aangetoond dat regelmatige 
steekproefacties en onaangekondigde controles van containers in havens in verband met 
overbrengingen van nut zijn voor de tenuitvoerlegging. De IMPEL-studie over de inspectie 
van de afvalbestemmingen is zo goed als afgerond. Eén studie over de tenuitvoerlegging van 
de verordening in zeehavens is reeds gepubliceerd: 
http://europa.eu.int/comm/environment/impel/pdf/impel_tfs_seaportprojectjune2004.pdf.
Deze studie komt tot de slotsom dat “overtredingen en onregelmatigheden” met betrekking tot 
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de geldende regels in havens aan de orde van de dag zijn. De studie stelt ook sterke 
geografische variaties in de benadering van de tenuitvoerlegging en een ernstig gebrek aan 
informatie bij handhavende instanties vast. Hier moet verbetering in komen.

Amendement 38
Artikel 50, lid -1 (nieuw)

-1. De bevoegde autoriteit van de 
exporterende of importerende 
lidstaat zorgt ervoor dat alle 
kennisgevingen van overbrengingen 
waarmee zij heeft ingestemd en alle 
daarop betrekking hebbende 
documenten, uiterlijk zeven dagen 
na het verlenen van toestemming 
via passende instrumenten, zoals 
het internet, openbaar worden 
gemaakt.

Motivering

Heropneming van amendement 66 uit de eerste lezing van het EP, aangenomen op 19 
november 2003 (PB C 87 E, 7.4.2004), dat eveneens is opgenomen in het gewijzigde voorstel 
van de Europese Commissie (COM(2004)0172).

In Nederland en in Finland worden de kennisgevingen reeds gepubliceerd. De kennisgevingen 
dienen in alle lidstaten openbaar te worden gemaakt teneinde een voorgewende nuttige 
toepassing op te kunnen sporen.

Amendement 39
Artikel 50, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. Aan de hand van deze verslagen 
brengt de Commissie om de drie jaar 
verslag uit over de tenuitvoerlegging van 
deze verordening door de Gemeenschap 
en haar lidstaten. De Commissie kan 
daartoe aanvullende gegevens verlangen 
overeenkomstig artikel 6 van Richtlijn 
91/692/EEG, als gewijzigd.

Motivering

Heropneming van de tekst van de Europese Commissie.
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Amendement 40
Artikel 58, lid 1

1.  De Commissie kan in verband met de 
uitvoering van deze verordening de 
volgende aanvullende maatregelen treffen:

1.  De Commissie treft in verband met de 
uitvoering van deze verordening de 
volgende aanvullende maatregelen:

Motivering

Hierdoor wordt dit nieuwe artikel van de Raad bindend voor de Commissie. 

Amendement 41
Artikel 61, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Overbrengingen waarvoor de 
betrokken bevoegde autoriteiten uit 
hoofde van Verordening (EEG) nr. 
259/93 van de Raad, als gewijzigd, 
toestemming hebben gegeven, dienen 
uiterlijk één jaar na de datum van 
toepassing van deze verordening te zijn 
voltooid.

Motivering

Heropneming van de tekst van de Europese Commissie.

Amendement 42
Artikel 63, lid 1, alinea 2

Zij wordt van toepassing vanaf .......... *.

________________________
* 12 maanden na de datum van 
bekendmaking van deze verordening.

Zij wordt van toepassing vanaf .......... *

________________________
* 10 maanden na de datum van 
bekendmaking van deze verordening.

Motivering

Heropneming van de tekst van de Europese Commissie.

Amendement 43
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Bijlage III, deel II, rubriek GC030, (Andere metaalhoudende afvalstoffen)

Schepen en ander drijvend materieel 
bestemd voor de sloop, waaruit 
eventuele lading en andere van de 
scheepsexploitatie afkomstige materialen 
die als gevaarlijke stof of afvalstof 
geclassificeerd zijn,
naar behoren zijn verwijderd

Schepen en ander drijvend materieel 
bestemd voor de sloop, waaruit 
eventuele lading en andere in de 
schepen aanwezige materialen die als 
gevaarlijke stof of afvalstof 
geclassificeerd zijn, naar behoren zijn 
verwijderd

Motivering

Heropneming van amendement 68 uit de eerste lezing van het EP, aangenomen op 19 
november 2003 (PB C 87 E, 7.4.2004).

Er zijn veel zorgen over de manier waarop schepen in derdewereldlanden worden 
ontmanteld. De voorwaarden die hiervoor gelden zijn in deze verordening niet duidelijk. 
Afgedankte schepen vallen alleen onder bijlage III (groene lijst). Hierbij wordt er van 
uitgegaan dat de schepen geen gevaarlijke (afval)stoffen meer bevatten. Als schepen echter 
wel gevaarlijke (afval)stoffen bevatten dienen deze te vallen onder Bijlage V (rode lijst).

Amendement 44
Bijlage V, Inleiding, alinea 2

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

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

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

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

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

lijst A valt de stof onder het uitvoerverbod. 
Indien een afvalstof niet voorkomt in deel 
1, lijst A, maar in deel 2 of deel 3, valt de
stof eveneens onder het uitvoerverbod. 

Motivering

Heropneming van amendement 69 en 70 uit de eerste lezing van het EP, aangenomen op 19 
november 2003 (PB C 87 E, 7.4.2004), dat eveneens is opgenomen in het gewijzigde voorstel 
van de Europese Commissie (COM(2004)0172).

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

Amendement 45
Annex V, deel I, lijst A (nieuwe rubriek)

A1190 - Kabelschroot dat is omhuld of 
geïsoleerd met kunststoffen die koolteer, 
PCB1, lood, cadmium, andere organische 
halogeenverbindingen of andere stoffen 
uit bijlage I bevatten of daarmee 
verontreinigd zijn, in dusdanige mate dat 
het voldoet aan de kenmerken van bijlage 
III
____________________________
1 Met een PCB-concentratie van 50 mg/kg 
of meer. 

Motivering

Het op de zevende Conferentie van de Partijen aangenomen amendement op bijlage VIII van 
het Verdrag van Bazel dient zijn neerslag te vinden in bijlage V, deel I van deze verordening.

Amendement 46
Bijlage V, deel 1, lijst B (nieuwe rubriek)

B1115 - Kabelschroot dat is omhuld of 
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geïsoleerd met kunststoffen die niet in lijst 
A A1190 zijn opgenomen, uitgezonderd 
kabelschroot bestemd voor verwijdering 
overeenkomstig bijlage IVA of andere 
wijzen van verwijdering die, in een of 
ander stadium, ongecontroleerde 
thermische processen, zoals verbranding, 
met zich meebrengen

Motivering

Het in oktober 2004 op de zevende Conferentie van de Partijen aangenomen amendement op 
bijlage VIII van het Verdrag van Bazel dient zijn neerslag te vinden in bijlage V, deel I van 
deze verordening.

Amendement 47
Bijlage V, deel 2, afdeling 16 (Niet elders in de lijst genoemd afval), rubriek 16 01

16 01   Afgedankte voertuigen van 
verschillende soorten vervoer (met 
inbegrip van niet voor de weg bestemde 
machines) en afval van de sloop van 
afgedankte voertuigen en het onderhoud 
van voertuigen (exclusief 13, 14, 16 06 en 
16 08)

16 01   Afgedankte voertuigen van 
verschillende soorten vervoer (met 
inbegrip van niet voor de weg bestemde 
machines, vaartuigen en vliegtuigen) en 
afval van de sloop van afgedankte 
voertuigen en het onderhoud van 
voertuigen (exclusief 13, 14, 16 06 en 
16 08)

Motivering

Heropneming van amendement 71 uit de eerste lezing van het EP, aangenomen op 19 
november 2003 (PB C 87 E, 7.4.2004).

Niet in elke taal is duidelijk dat onder voertuigen meer verstaan wordt dan auto's. Het moet
duidelijk zijn dat hieronder ook landbouwmachines, vaartuigen en vliegtuigen vallen.

Amendement 48
Bijlage V, deel 2, afdeling 16 (Niet elders in de lijst genoemd afval), rubriek 16 01 04* bis 

(nieuw)

16 01 04*bis.   Voor sloop bestemde 
vaartuigen en andere drijvende 
constructies die niet naar behoren zijn 
ontdaan van enigerlei lading en/of andere 
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materialen die als gevaarlijke stof of 
afvalstof kunnen zijn aangemerkt.

Motivering

Heropneming van amendement 72 uit de eerste lezing van het EP, aangenomen op 19 
november 2003 (PB C 87 E, 7.4.2004).

Er zijn veel zorgen over de manier waarop schepen in derdewereldlanden worden 
ontmanteld. De voorwaarden die hiervoor gelden zijn in deze verordening niet duidelijk. 
Afgedankte schepen vallen alleen onder bijlage III (groene lijst). Hierbij wordt er van 
uitgegaan dat de schepen geen gevaarlijke (afval)stoffen meer bevatten. Als schepen echter 
wel gevaarlijke (afval)stoffen bevatten dienen deze te vallen onder Bijlage V (rode lijst). Het 
sterretje bij het nummer betekent dat het om een gevaarlijke afvalstof gaat.

Amendement 49
Bijlage V, deel 2, afdeling 16 (Niet elders in de lijst genoemd afval), rubriek 16 01 06 bis 

(nieuw)

16 01 06 bis.   Voor sloop bestemde
vaartuigen en andere drijvende 
constructies die naar behoren zijn 
ontdaan van enigerlei lading en/of andere 
materialen die als gevaarlijke stof of 
afvalstof kunnen zijn aangemerkt.

Motivering

Heropneming van amendement 73 uit de eerste lezing van het EP, aangenomen op 19 
november 2003 (PB C 87 E, 7.4.2004).

Er zijn veel zorgen over de manier waarop schepen in derdewereldlanden worden 
ontmanteld. De voorwaarden die hiervoor gelden zijn in deze verordening niet duidelijk. 
Afgedankte schepen vallen alleen onder bijlage III (groene lijst). Het is echter verstandig om 
de schepen die geen gevaarlijke (afval)stoffen meer bevatten toe te voegen aan de Europese 
afvallijst (zonder sterretje, omdat het hier om niet gevaarlijk afval gaat). Hiermee is 
verantwoord beheer van afgedankte schepen beter gewaarborgd, aangezien het land van 
uitvoer en het land van invoer bezwaar kunnen maken tegen de overbrenging van het 
afgedankte schip als dit voor verwijdering bestemd is.

Amendement 50
Bijlage VIII, deel I, punt 1
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I. Bij het Verdrag van Bazel vastgestelde
richtsnoeren:

I. Richtsnoeren krachtens het Verdrag van 
Bazel*:

________________
* Deze richtsnoeren zijn slechts van 
toepassing op overbrenging van 
afvalstoffen naar OESO-landen of op 
overbrengingen van niet-gevaarlijk afval 
voor nuttige toepassing naar niet-OESO-
landen.

Motivering

Heropneming van amendement 74 uit de eerste lezing van het EP, aangenomen op 19 
november 2003 (PB C 87 E, 7.4.2004), dat eveneens is opgenomen in het gewijzigde voorstel 
van de Europese Commissie (COM(2004)0172).

Omwille van de helderheid is een vingerwijzing van nut. Overbrengingen van gevaarlijk afval 
naar niet-OESO-landen zijn overeenkomstig artikel 37 niet toegestaan. De drie richtsnoeren 
in bijlage VIII, deel I hebben momenteel slechts betrekking op gevaarlijke afvalstoffen. In de 
toekomst zou het kunnen zijn dat richtsnoeren met betrekking tot niet-gevaarlijk afval worden 
toegevoegd. Aangezien overbrengingen van gevaarlijk afval voor nuttige toepassing naar 
niet-OESO-landen wel mogelijk zijn, zou bijlage VIII, deel I in de toekomst op niet-OESO-
landen van toepassing kunnen zijn.

Amendement 51
Bijlage VIII, deel I, punt 4, 5 en 6 (nieuw)

4. Algemene Technische Richtsnoeren 
voor het milieuvriendelijk beheer van 
afvalstoffen die persistente organische 
verontreinigende stoffen (POP’s) 
bevatten, daarmee verontreinigd zijn of 
daaruit bestaan1

5. Technische Richtsnoeren voor het 
milieuvriendelijk beheer van afvalstoffen 
die polychloorbifenylen (PCB’s), 
polychloorterfenylen (PCT’s) of 
polybroombifenylen (PBB’s) bevatten of 
daarmee vervuild zijn1

6. Technische Richtsnoeren betreffende 
het milieuvriendelijk 
recycleren/terugwinnen van metalen en 
metaalverbindingen (R4)1
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____________________________
1 Vastgesteld op de zevende Conferentie 
van de Partijen bij het Verdrag van Bazel
inzake de beheersing van de 
grensoverschrijdende overbrenging van 
gevaarlijke afvalstoffen en de 
verwijdering ervan, 25 t/m 29 oktober 
2004.

Motivering

De op de CoP7 bij het Verdrag van Bazel in oktober 2004 vastgestelde technische 
richtsnoeren dienen hun neerslag te vinden in bijlage VIII van deze verordening.
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TOELICHTING

1. Inleiding

Het transporteren van afval is iets heel normaals – en ook iets goeds! Afval wordt bij 
particuliere huishoudens en bedrijven ingezameld en vervolgens naar een 
verwerkingsinstallatie gebracht waar het op een milieuvriendelijke manier kan worden 
behandeld. Een probleem is echter dat er steeds meer afvaltransporten over lange afstanden 
plaatsvinden – zelfs over nationale grenzen heen en naar landen buiten de Europese Unie. In 
de loop der jaren is er een Europese afvalmarkt ontstaan, met een levendige internationale 
handel in afval. Vooral voor de nieuwe lidstaten kan dit een probleem vormen vanwege de 
invoer van allerlei soorten afval die niet op een milieuvriendelijke manier kunnen worden 
verwerkt. Om deze reden is het van belang te benadrukken dat de beginselen van 
zelfvoorziening en nabijheid krachtens Kaderrichtlijn 75/442/EEG betreffende afvalstoffen 
nog steeds gelden. Mededinging is gebaseerd op prijzen en milieueisen. Prijsconcurrentie is 
een essentieel bestanddeel van de Europese interne markt, ecologische concurrentie echter 
niet. Om ecologische concurrentie tegen te gaan moeten in de Europese wetgeving 
minimummilieueisen worden vastgesteld.

2. Voorgeschiedenis van de ontwerpverordening

Op 1 juli 2003 heeft de Commissie haar voorstel voor een richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de overbrenging van afvalstoffen ingediend. Het Europees 
Parlement heeft op 19 november 2003 zijn advies uitgebracht. Op 10 maart 2004 heeft de 
Commissie haar gewijzigde voorstel ingediend. Op 24 juni 2005 heeft de Raad zijn 
gemeenschappelijk standpunt vastgesteld.
De algemene doelstellingen van de voorgestelde verordening zijn:
- de omzetting in de communautaire wetgeving van het gewijzigde Besluit van de 

OESO-Raad1 en het herziene Verdrag van Bazel2 inzake de beheersing van de 
grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen;

- het aanpakken van de problemen die zich voordoen bij de toepassing, het beheer en de 
tenuitvoerlegging van de verordening van de Raad van 1993 ("de verordening van 
1993")3;

- het streven naar mondiale harmonisatie op het gebied van grensoverschrijdende 
overbrenging van afvalstoffen, en

- reorganisatie en vereenvoudiging van de structuur van de artikelen van de verordening 
van 1993. 

Tot de hoofdelementen van de voorgestelde verordening behoren, onder andere, wijzigingen 
in het algemene procedurele kader (met name wat betreft de vereisten van voorafgaande 
schriftelijke kennisgeving en toestemming), wijzigingen en verhelderingen met betrekking tot 
toepassingsgebied en definities, bepalingen ten aanzien van de overbrenging van afvalstoffen 

  
1 Besluit C(2001)0107 def. van de OESO-Raad van 21 mei 2002 inzake de herziening van Besluit 

C(1992)0039def. betreffende het toezicht op de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen 
bestemd voor handelingen ter nuttige toepassing.

2 Het Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke 
afvalstoffen en de verwijdering ervan, als gewijzigd op 6 november 1998.

3 (EEG) nr. 259/93.
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tussen en binnen de lidstaten alsmede bepalingen betreffende de uitvoer en invoer van 
afvalstoffen.

In eerste lezing heeft het Europees Parlement 103 amendementen goedgekeurd. De 
hoofdpunten waren:
1 beperking tot één rechtsgrondslag: milieu
2. het opnemen van dierlijke bijproducten in de verordening
3. redenen voor bezwaren tegen overbrenging van afvalstoffen bestemd voor 

verwijdering, zoals: zelfvoorziening op nationaal niveau, voorlopige handelingen, 
gemengd huishoudelijk afval

4. redenen voor bezwaren tegen overbrenging van afvalstoffen bestemd voor nuttige 
toepassing, zoals: minder strenge normen voor de behandeling van afval, nationale 
capaciteiten, nabijheidsbeginsel, zelfvoorzieningsgbeginsel, afvalbeheersplan, 
calorische waarde, gevaarlijke stoffen, voorlopige handelingen, gemengd 
huishoudelijk afval, nationale normen voor nuttige toepassing ingeval EU-standaarden
voor nuttige toepassing ontbreken

5. verbod op overbrenging van afval bestemd voor voorlopige handelingen
6. overeenkomsten voor grensgebieden
7. informatie en transparantie

3. Opmerkingen over het gemeenschappelijk standpunt en aanbevelingen voor de 
tweede lezing

Van de 103 door het Parlement in eerste lezing goedgekeurde amendementen zijn er 41 in het 
gemeenschappelijk standpunt overgenomen (volledig, gedeeltelijk of in beginsel, in identieke 
of soortgelijke bewoordingen of naar de geest). Tweeënzestig amendementen werden niet 
aanvaard. De Raad is van oordeel dat de benadering en doelstellingen van het oorspronkelijke 
Commissie-voorstel door het gemeenschappelijk standpunt niet worden veranderd. De zeven 
hoofdpunten van de eerste lezing worden hieronder besproken:

1. Het Parlement en de Raad hebben artikel 175 (milieu) als enige rechtsgrondslag 
aanvaard omdat deze verordening ten doel heeft het milieu te beschermen en er niet op 
is gericht de handel in afval te vergemakkelijken. Dit is tevens in overeenstemming 
met het (niet-bindende) advies van de advocaat-generaal in zaak C-178/03 
(Commissie/Parlement en de Raad, inzake de rechtsgrondslag van PIC-verordening), 
waarin wordt geconcludeerd dat een dubbele rechtsgrondslag niet mogelijk is, en dat 
indien een wetsinstrument zowel milieuaspecten als aspecten van de interne markt 
betreft, de rechtsgrondslag het milieu dient te zijn.

2. De Raad heeft dierlijke bijproducten geheel buiten het toepassingsgebied van de 
verordening gelaten. Het is echter niet in te zien waarom dierlijke bijproducten die 
overeenkomstig de definitie in artikel 1 van Richtlijn 75/442/EEG als afval worden 
beschouwd, buiten het toepassingsgebied van de verordening zouden moeten vallen. 
Richtlijn 75/442/EEG en deze verordening zijn allebei wetsinstrumenten die van 
toepassing zijn op alle afvalstoffen en met vele andere terreinen raakvlakken hebben. 
Verordening (EG) 1774/2002 heeft in de eerste plaats betrekking op voorschriften 
inzake dierlijke bijproducten, en in veel mindere mate op de milieuaspecten van afval 
dat uit dierlijke bijproducten bestaat. De verordening dient ook op dit afval van 
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toepassing te zijn, teneinde te waarborgen dat het op een milieuvriendelijke en 
verantwoorde manier wordt getransporteerd. De Europese Commissie is eveneens 
tegen het schrappen van dierlijke bijproducten uit deze verordening en geeft er de 
voorkeur aan,de relatie tussen deze verordening en Verordening (EG) nr. 1774/2002 
tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie 
bestemde dierlijke bijproducten, op een eerder tijdstip dan gepland opnieuw te 
bekijken, zodat de resultaten van deze evaluatie vóór de inwerkingtreding van deze 
verordening openbaar zullen worden gemaakt. 

3/4. De redenen voor bezwaren tegen de overbrenging van afvalstoffen werden slechts 
voor een klein deel door de Raad aanvaard. Het oorspronkelijke voorstel van de 
Commissie voorziet in de toepassing van twee procedures:

• een informatieprocedure voor niet-gevaarlijke afvalstoffen bestemd voor nuttige 
toepassing. Overbrenging van deze categorie afval is altijd toegestaan, er kan geen 
bezwaar tegen worden ingediend.

• een kennisgevingsprocedure voor afvalstoffen (gevaarlijke en niet-gevaarlijke 
afvalstoffen) bestemd voor verwijdering alsmede gevaarlijke afvalstoffen bestemd 
voor nuttige toepasssing.

De kennisgevingsprocedure brengt met zich mee dat wederzijdse toestemming 
noodzakelijk is. Dit betekent dat de overbrenging kan plaatshebben indien beide 
betrokken landen de overbrenging overeenkomen. Tegen overbrenging kan alleen 
bezwaar worden ingediend op grond van de in artikel 11 (wat betreft verwijdering) en 
artikel 12 (wat betreft nuttige toepassing) genoemde redenen. In het voorstel van de 
Commissie waren niet genoeg mogelijkheden opgenomen voor het indienen van 
bezwaren tegen overbrenging op grond van milieuredenen. Deze kwestie is nog 
ingewikkelder vanwege de discussies over de vraag hoe de definities van nuttige 
toepassing en verwijdering moeten worden geïnterpreteerd. Op dit gebied zijn reeds 
vele zaken aanhangig gemaakt bij het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen. Tot nog toe heeft de Europese Commissie het gat in de wetgeving 
nog niet gesloten of de definities tenminste in een voor de praktijk deugdelijke wijze
gepreciseerd. Derhalve heeft het Europees Parlement in de eerste lezing besloten de 
lidstaten meer mogelijkheden te geven voor het indienen van bezwaren. Dit betekent 
niet dat dergelijke overbrengingen verboden worden, omdat de lidstaten niet de plicht 
hebben bezwaar te maken: in het geval dat beide betrokken lidstaten akkoord gaan, 
kan de overbrenging eeenvoudig plaatsvinden. Daar komt bij dat overbrengingen uit 
milieuoogpunt gerechtvaardigd dienen te zijn, zoals in vele amendementen op artikel 
11 en 12 is voorgesteld. Op deze wijze kan een voorgewende nuttige toepassing 
worden voorkomen.

5. De Raad heeft het verbod op overbrenging van afvalstoffen voor zogenoemde 
voorlopige handelingen niet aanvaard. Het is onbegrijpelijk dat de Raad van mening is 
dat deze overbrengingen van afvalstoffen achteraf kunnen worden achterhaald om na 
te gaan of een behoorlijke behandeling van dat afval heeft plaatsgevonden. 
'Voorlopige verwijdering' en 'voorlopige nuttige toepassing' zullen alleen tot 
onduidelijkheid leiden. Afvalstoffen die eerst gedurende een lange periode moeten 
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worden opgeslagen, vermengd of herverpakt, zullen problemen bij de verwerking 
veroorzaken en fraude in de hand werken. Dergelijke grensoverschrijdende 
overbrengingen van afvalstoffen kunnen echter beter helemaal niet worden toegestaan. 
Indien zij wel worden toegestaan, moet dit nog steeds op voorwaarde van spoedige 
verwijdering of nuttige toepassing gebeuren. Prikkels voor voorlopige laagwaardige 
bewerking – bijvoorbeeld voor sorteren of een andere behandeling waarvan moeilijk 
kan worden vastgesteld of zij naar behoren is verricht – moeten zoveel mogelijk 
worden afgeschaft. Daarenboven is het ondenkbaar dat de opslag, herverpakking en 
vermenging van afvalstoffen uit een lidstaat niet in deze lidstaat mogelijk zou zijn (dat 
zou in strijd zijn met het beginsel van zelfvoorziening). De afvalstoffen kunnen daarna 
overgebracht worden indien zij voor definitieve verwijdering bestemd zijn.

6. Het voorstel van het Parlement inzake overeenkomsten voor grensgebieden is door de 
Raad aanvaard.

7. De Raad heeft amendementen van het Parlement betreffende informatie en 
transparantie afgewezen, en dienen derhalve opnieuw te worden ingediend.

Hoewel in tweede lezing normaal gesproken geen nieuwe amendementen worden ingediend, 
zijn enkele kleine wijzingingen noodzakelijk ten behoeve van de helderheid en van de 
samenhang met andere delen van deze verordening. Ten behoeve van de tenuitvoerlegging is 
een nieuw voorstel nodig. In het kader van het IMPEL–TFS SEAPORT-project is aangetoond 
dat regelmatige steekproefacties en onaangekondigde controles van containers in havens in 
verband met overbrengingen de tenuitvoerlegging ten goede komen. 

4. Conclusies

Op vele punten betekent het gemeenschappelijk standpunt van de Raad een verbetering in 
vergelijking met het oorspronkelijke voorstel van de Commissie. De keuze voor het milieu als 
enige rechtsgrondslag laat zien dat het hoofddoel van de Raad de bescherming van het milieu 
is. Dit was eveneens het hoofddoel van het Parlement in de eerste lezing. Verdere 
verbeteringen voor het milieu kunnen worden bereikt door een verbod op ongerechtvaardigde 
overbrenging, door bezwaar te maken tegen overbrengingen die geen ecologische 
toegevoegde waarde hebben, door het voorkomen van een voorgewende nuttige toepassing en 
door een nauwlettende tenuitvoerlegging van deze verordening.

De Commissie heeft de gewichtige taak met voorstellen te komen over de Kaderrichtlijn 
inzake afvalstoffen en over een strategie voor afvalpreventie en afvalrecycling. Deze 
voorstellen zijn van groot belang voor deze verordening voorzover zij meer helderheid 
moeten scheppen inzake de definities van verwijdering en nuttige toepassing. Het doel 
daarvan is, overbrenging van afvalstoffen voor een voorgewende nuttige toepassing in de 
toekomst te beletten.


