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BEKNOPTE MOTIVERING 

De richtlijn heeft, zoals vermeld in artikel 1, tot doel "de effecten van bepaalde 

kunststofproducten op het milieu, in het bijzonder op het aquatisch milieu, en op de 

menselijke gezondheid [...] te verminderen". 

 

Daarom vonden wij het belangrijk om in het advies van de Commissie landbouw de soorten 

aan landbouw gerelateerde kunststofvervuiling te benadrukken, ook als het lokaal of regionaal 

dringender is. Het voorstel van de Commissie ter bestrijding van vervuiling door 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik is gestoeld op een effectbeoordeling waarin wordt 

uitgegaan van de belangrijkste categorieën groot kunststofzwerfvuil dat op zee belandt op een 

gemiddeld EU-niveau; in haar ontwerpbenadering wordt hier bijzondere aandacht aan 

besteed. 

 

Ten eerste zou moeten worden verduidelijkt dat kunststoffen die op de velden of in het agro-

ecosysteem terechtkomen door dieren kunnen worden opgenomen of in aquatische 

ecosystemen kunnen terechtkomen om vervolgens in zee te belanden. Evenzo zal hetgeen in 

de bodem terechtkomt uiteindelijk fragmenteren of door het bodemleven worden afgebroken 

in kleinere stukjes, zoals microplastics; deze zullen in het grondwater eindigen en kunnen zo 

weer in aquatische zoetwaterecosystemen en vervolgens in mariene systemen terechtkomen. 

Dit tweede traject wordt niet in aanmerking genomen door de op zwerfvuil op zee gebaseerde 

benadering van de effectbeoordeling, die op grotere producten is gericht. 

 

Ten tweede zijn er bepaalde soorten kunststofvervuiling die regionaal of lokaal domineren en 

zijn gerelateerd aan specifiek landgebruik waarbij kunststoffen voor landbouwdoeleinden 

worden gebruikt. Deze kunnen worden verergerd door lokale praktijken of infrastructuur – 

bijvoorbeeld de problemen die tal van landbouwers of producenten ondervinden bij de 

recyclage van gebruikte kunststof mulchfolie of de weigering om vuile kunststof dekzeilen te 

aanvaarden. 

 

Tot slot moet worden vermeld dat de benadering van het ontwerpvoorstel van de Commissie 

voorziet in bewustmakingsmaatregelen voor consumenten – in dit geval gebruikers zoals 

landbouwers – die de vorm kunnen aannemen van voorlichting over verwijdering en 

recyclage van kunststoffen voor landbouwdoeleinden, markeringsvoorschriften, uitgebreide 

verantwoordelijkheid voor producenten van kunststofproducten enz. Daarom houden 

dergelijke maatregelen niet per se extra onredelijke of kostbare lasten voor landbouwers in. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen 

in aanmerking te nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een richtlijn 

Visum 4 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Gezien de mededeling van de Commissie 

van 16 januari 2018 over een Europese 

strategie voor kunststoffen in een 

circulaire economie (COM(2018) 28), 

 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) De brede bruikbaarheid en relatief 

lage kostprijs van kunststoffen betekent dat 

dit materiaal steeds meer voorkomt in het 

dagelijkse leven. Het toenemende gebruik 

van kunststoffen in toepassingen met een 

korte levensduur, die niet met het oog op 

hergebruik of kostenefficiënte recyclage 

zijn ontworpen, betekent dat de 

desbetreffende productie- en 

consumptiepatronen steeds minder efficiënt 

en meer lineair zijn geworden. Om die 

reden heeft de Commissie, binnen de 

context van het actieplan voor de circulaire 

economie32, in de Europese 

kunststoffenstrategie33 besloten dat de 

gestaag toenemende productie van 

kunststofafval en het feit dat dit afval in 

ons milieu terechtkomt, in het bijzonder in 

het mariene milieu, moeten worden 

aangepakt om tot een echt circulaire 

levenscyclus voor kunststoffen te kunnen 

komen. 

(1) De ingeburgerde brede 

beschikbaarheid en relatief lage kostprijs 

van kunststoffen betekent dat dit materiaal 

steeds meer voorkomt in het dagelijkse 

leven. Het toenemende gebruik van 

kunststoffen in toepassingen met een korte 

levensduur, die niet met het oog op 

hergebruik of kostenefficiënte recyclage 

zijn ontworpen, betekent dat de 

desbetreffende productie- en 

consumptiepatronen steeds minder efficiënt 

en meer lineair zijn geworden. Om die 

reden heeft de Commissie, binnen de 

context van het actieplan voor de circulaire 

economie32, in de Europese 

kunststoffenstrategie33 besloten dat de 

gestaag toenemende productie van 

kunststofafval en het feit dat dit afval in 

ons milieu terechtkomt, in het bijzonder 

afval dat negatieve gevolgen heeft voor 
het mariene milieu, ook al wordt het niet 

in de buurt van de zee geproduceerd, 

moeten worden aangepakt om tot een echt 

circulaire levenscyclus voor kunststoffen te 

kunnen komen. 

__________________ __________________ 

32 Mededeling van de Commissie aan het 

Europees Parlement, de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en het 

Comité van de Regio's: "Maak de cirkel 

rond - Een EU-actieplan voor de circulaire 

economie" (COM(2015) 0614 final). 

32 Mededeling van de Commissie aan het 

Europees Parlement, de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en het 

Comité van de Regio's: "Maak de cirkel 

rond - Een EU-actieplan voor de circulaire 

economie" (COM(2015) 0614 final). 
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33 Mededeling van de Commissie aan het 

Europees Parlement, de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en het 

Comité van de Regio's: "Een Europese 

strategie voor kunststoffen in een circulaire 

economie" (COM(2018) 28 final). 

33 Mededeling van de Commissie aan het 

Europees Parlement, de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en het 

Comité van de Regio's: "Een Europese 

strategie voor kunststoffen in een circulaire 

economie" (COM(2018) 28 final). 

 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Zwerfvuil op zee is 

grensoverschrijdend en wordt erkend als 

een wereldwijd probleem. Het zwerfvuil op 

zee verminderen, is van essentieel belang 

voor het bereiken van duurzame-

ontwikkelingsdoelstelling nr. 14 van de 

Verenigde Naties, waarin wordt 

opgeroepen tot het behoud en duurzame 

gebruik van de oceanen, zeeën en mariene 

resources met het oog op duurzame 

ontwikkeling36.De Unie moet haar bijdrage 

leveren aan het aanpakken van zwerfvuil 

op zee en zou als voorbeeld voor de rest 

van de wereld moeten kunnen dienen. In 

deze context werkt de Unie samen met 

partners in een aantal internationale fora 

zoals G20, G7 en de Verenigde Naties ter 

bevordering van gecoördineerde actie. Dit 

initiatief maakt deel uit van de 

inspanningen van de Unie op dit gebied. 

(3) Zwerfvuil op zee is 

grensoverschrijdend en wordt erkend als 

een wereldwijd probleem. Overal ter 

wereld komt steeds meer afval terecht in 

de oceanen, hetgeen schadelijk is voor de 

gezondheid van ecosystemen en leidt tot 

sterfte bij dieren. Het zwerfvuil op zee 

verminderen, is van essentieel belang voor 

het bereiken van duurzame-

ontwikkelingsdoelstelling nr. 14 van de 

Verenigde Naties, die gericht is op het 

behoud en duurzame gebruik van de 

oceanen, zeeën en mariene resources met 

het oog op duurzame ontwikkeling36. De 

Unie moet haar bijdrage leveren aan het 

aanpakken van zwerfvuil op zee en aan het 

voorkomen van de productie en het 

doeltreffender beheer ervan en zou als 

voorbeeld voor de rest van de wereld 

moeten kunnen dienen. In deze context 

werkt de Unie samen met partners in een 

aantal internationale fora zoals de G20, G7 

en de Verenigde Naties ter bevordering van 

gecoördineerde actie. Dit initiatief maakt 

deel uit van de inspanningen van de Unie 

op dit gebied.  

_________________ _________________ 

36 De op 25 september 2015 door de 

Algemene Vergadering van de Verenigde 

Naties aangenomen Agenda 2030 voor 

duurzame ontwikkeling. 

36 De op 25 september 2015 door de 

Algemene Vergadering van de Verenigde 

Naties aangenomen Agenda 2030 voor 

duurzame ontwikkeling. 
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Amendement  4 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) In overeenstemming met 

multilaterale overeenkomsten37 en de 

afvalwetgeving van de Europese Unie38 

zijn de lidstaten verplicht te zorgen voor 

een degelijk afvalbeheer teneinde de 

hoeveelheid zwerfvuil op zee die zowel 

van bronnen op zee als op land afkomstig 

is, te voorkomen en te verminderen. In 

overeenstemming met de waterwetgeving 

van de Europese Unie39 zijn de lidstaten 

ook verplicht zwerfvuil op zee aan te 

pakken wanneer het een gevaar vormt 

voor het bereiken van een goede 

milieutoestand van hun maritieme 

wateren, onder andere ook als bijdrage aan 

duurzame-ontwikkelingsdoelstelling nr. 14 

van de Verenigde Naties. 

(4) In overeenstemming met 

multilaterale overeenkomsten37 en de 

afvalwetgeving van de Europese Unie38 

zijn de lidstaten verplicht te zorgen voor 

een degelijk afvalbeheer teneinde de 

hoeveelheid zwerfvuil op zee die zowel 

van bronnen op zee als op land afkomstig 

is, te voorkomen en te verminderen. In 

overeenstemming met de waterwetgeving 

van de Europese Unie39 zijn de lidstaten 

ook verplicht zwerfvuil op zee aan te 

pakken om ervoor te zorgen dat de 

eigenschappen en de hoeveelheid ervan 

geen schade veroorzaken aan de 
maritieme wateren, onder andere ook als 

bijdrage aan duurzame-

ontwikkelingsdoelstelling nr. 14 van de 

Verenigde Naties. 

__________________ __________________ 

37 Het Verdrag van de Verenigde Naties 

inzake het recht van de zee (UNCLOS), het 

Verdrag ter voorkoming van 

verontreiniging van de zee ten gevolg van 

het storten van afval en andere stoffen uit 

1972 (Verdrag van Londen) en het 

bijbehorende Protocol van 1996 (Protocol 

van Londen), bijlage V bij het 

Internationaal Verdrag ter voorkoming van 

verontreiniging door schepen (MARPOL), 

het Verdrag van Bazel inzake de 

beheersing van de grensoverschrijdende 

overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen 

en de verwijdering ervan. 

37 Het Verdrag van de Verenigde Naties 

inzake het recht van de zee (UNCLOS), het 

Verdrag ter voorkoming van 

verontreiniging van de zee ten gevolg van 

het storten van afval en andere stoffen uit 

1972 (Verdrag van Londen) en het 

bijbehorende Protocol van 1996 (Protocol 

van Londen), bijlage V bij het 

Internationaal Verdrag ter voorkoming van 

verontreiniging door schepen (MARPOL), 

het Verdrag van Bazel inzake de 

beheersing van de grensoverschrijdende 

overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen 

en de verwijdering ervan. 

38 Richtlijn 2008/98/EG en Richtlijn 

2000/59/EG van het Europees Parlement 

en de Raad van 27 november 2000 

betreffende havenontvangstvoorzieningen 

voor scheepsafval en ladingresiduen (PB 

38 Richtlijn 2008/98/EG en Richtlijn 

2000/59/EG van het Europees Parlement 

en de Raad van 27 november 2000 

betreffende havenontvangstvoorzieningen 

voor scheepsafval en ladingresiduen (PB 
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L 332 van 28.12.2000, blz. 81). L 332 van 28.12.2000, blz. 81). 

39 Richtlijn 2000/60/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 

tot vaststelling van een kader voor 

communautaire maatregelen betreffende 

het waterbeleid (PB L 327 van 22.12.2000, 

blz. 1) en Richtlijn 2008/56/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 17 juni 

2008 tot vaststelling van een kader voor 

communautaire maatregelen betreffende 

het beleid ten aanzien van het mariene 

milieu (kaderrichtlijn mariene strategie) 

(PB L 164 van 25.6.2008, blz. 19). 

39 Richtlijn 2000/60/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 

tot vaststelling van een kader voor 

communautaire maatregelen betreffende 

het waterbeleid (PB L 327 van 22.12.2000, 

blz. 1) en Richtlijn 2008/56/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 17 juni 

2008 tot vaststelling van een kader voor 

communautaire maatregelen betreffende 

het beleid ten aanzien van het mariene 

milieu (kaderrichtlijn mariene strategie) 

(PB L 164 van 25.6.2008, blz. 19). 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Gemeten in aantal stuks bestaat 80 

tot 85 % van het mariene zwerfvuil dat op 

stranden van de EU wordt aangetroffen uit 

kunststoffen: 50 % betreft 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik, 

en 27 % producten die te maken hebben 

met de visserij. Kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik omvatten een grote 

verscheidenheid aan veelgebruikte en snel 

evoluerende consumptieartikelen die al na 

één keer te zijn gebruikt zoals voorzien, 

worden weggegooid, zelden worden 

gerecycleerd, en vaak als zwerfvuil 

eindigen. Een groot deel van het vistuig 

dat in de handel wordt gebracht, wordt niet 

voor afvalverwerking ingezameld. 

Kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

en vistuig dat kunststoffen bevat, vormen 

dan ook een zeer ernstig probleem binnen 

de context van zwerfvuil op zee, en een 

ernstig risico voor de mariene 

ecosystemen, de biodiversiteit en mogelijk 

ook voor de menselijke gezondheid. 

Verder kunnen zij ook nadelig zijn voor 

activiteiten als toerisme, visvangst en 

scheepvaart. 

(5) Gemeten in aantal stuks bestaat 80 

tot 85 % van het mariene zwerfvuil dat op 

stranden van de EU wordt aangetroffen uit 

kunststoffen: 50 % betreft 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik, 

en 27 % producten die te maken hebben 

met de visserij. Kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik omvatten een grote 

verscheidenheid aan veelgebruikte en snel 

evoluerende consumptieartikelen die al na 

één keer te zijn gebruikt zoals voorzien, 

worden weggegooid, zelden correct 

worden verwijderd bij gebrek aan 

functionele systemen voor hergebruik of 

recycling, en daardoor zwerfvuil 

veroorzaken. Een groot deel van het 

vistuig dat in de handel wordt gebracht, 

wordt niet voor afvalverwerking 

ingezameld. Kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik en vistuig dat 

kunststoffen bevat, vormen dan ook een 

zeer ernstig probleem. Deze producten 

dragen bij aan zwerfvuil op zee en vormen 

een ernstig risico voor de diergezondheid 

en dus voor de mariene ecosystemen op 

wereldwijde schaal, alsook voor de 
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biodiversiteit van hun residente soorten 

wanneer er sprake is van een potentieel 

toxisch effect op organismen. Zij kunnen 

ook fungeren als substraat voor 

pathogenen en zo ziekten verspreiden. Ze 

zijn potentieel ook schadelijk voor de 

menselijke gezondheid en kunnen nadelig 

zijn voor activiteiten als toerisme, 

visvangst en scheepvaart, ondanks de 

bestaande EU-wetgeving betreffende het 

gebruik van kunststoffen in houders voor 

voedingsmiddelen. 

 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 bis) De EU moet een alomvattende 

benadering van het probleem van 

microplastics hanteren en alle 

producenten aanmoedigen het gebruik 

van primaire microplastics in hun 

productsamenstellingen te beperken en 

ervoor te zorgen dat producten die 

secundaire microplastics vormen zo 

weinig mogelijk terechtkomen in de 

bodem en in zoetwater, en dus in mariene 

aquatische ecosystemen. 

 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Om de inspanningen te 

concentreren op de gebieden waar zij het 

hardst nodig zijn, zou deze richtlijn alleen 

van toepassing moeten zijn op de vaakst 

aangetroffen kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik, die in aantal stuks naar 

(7) Om de inspanningen te 

concentreren op de gebieden waar zij het 

hardst nodig zijn, zou deze richtlijn alleen 

van toepassing moeten zijn op de 

categorieën van de vaakst aangetroffen 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 
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schatting ongeveer 86 % 

vertegenwoordigen van alle 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

die op de stranden van de Unie wordt 

aangetroffen. 

als vermeld in de bijlage, die in aantal 

stuks naar schatting ongeveer 86 % 

vertegenwoordigen van alle 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

die op de stranden en in de kustwateren 

worden aangetroffen, op vistuig dat 

aanzienlijke schade veroorzaakt als 

vervuiling van de zee, en op de 

kunststofproducten voor 

landbouwdoeleinden die in de Unie het 

meest worden gebruikt. 

 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 7 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 bis) De bronnen van 

kunststofvervuiling zijn bijzonder 

heterogeen van regio tot regio. In 

bepaalde regio's zijn er andere 

kunststofproducten die aanzienlijk 

bijdragen aan zwerfvuil op zee, zoals 

aangetoond middels monitoring in het 

kader van de kaderrichtlijn mariene 

strategie en door het maatschappelijk 

middenveld. In zulke gebieden moeten de 

lidstaten worden verplicht specifieke 

maatregelen te nemen om andere 

nationaal of lokaal dominerende bronnen 

van kunststofvervuiling aan te pakken. Zo 

is er ook een verband tussen kunststoffen 

die worden gebruikt in de landbouw, de 

visserij en andere economische 

activiteiten, en de problemen van 

landvervuiling, lage recyclagepercentages 

en ongepaste verwijdering. In het 

bijzonder kan er sprake zijn van lokale 

factoren – van economische aard of met 

betrekking tot de bestaande infrastructuur 

– die de inzameling en het recycleren van 

deze kunststoffen in de weg staan. Deze 

kunststoffen, en dan vooral die voor 

landbouwdoeleinden, moeten zonder 

onnodige belemmeringen worden 
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aanvaard door recycling- of 

verwijderingsinstallaties, en deze 

materialen moeten in hun ontwerp beter 

worden afgestemd op eenvoudigere 

recycling of verwijdering. De lidstaten 

moeten goede praktijken uitwisselen om 

systemen voor het recycleren van 

kunststoffen efficiënter en doeltreffender 

te maken en in de eerste plaats de 

hoeveelheid afval te verminderen, hetgeen 

momenteel extra kosten veroorzaakt voor 

landbouwers. 

 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 7 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 ter)  Bovendien kunnen grotere 

kunststoffen voorwerpen en de daarvan 

afkomstige fragmenten of microplastics 

op lokale of regionale schaal aanzienlijke 

landvervuiling en bodemverontreiniging 

veroorzaken. Op lokale schaal kan dit te 

wijten zijn aan het intensief gebruik van 

kunststoffen in de landbouw. Om de 

effecten van kunststofafval op het milieu 

en de gezondheid van mens en dier te 

verminderen, moet grondig worden 

onderzocht hoe het is gesteld met de 

kunststofvervuiling die afkomstig is van 

landbouwgronden. 

 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 7 quater (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 quater) Kunststofproducten voor 

landbouwdoeleinden maken een laag 

percentage uit van de totale hoeveelheid 



 

AD\1163676NL.docx 11/49 PE623.923v02-00 

 NL 

gebruikte kunststof en gegenereerd 

kunststofafval, maar het gebruik ervan is 

geografisch geconcentreerd. Bovendien 

hebben bepaalde categorieën van 

kunststofproducten voor 

landbouwdoeleinden een zeer homogene 

samenstelling, waardoor de afvalstroom 

zeer waardevol is voor recyclingbedrijven. 

Momenteel wordt een groot deel van de 

kunststoffen voor landbouwdoeleinden 

begraven in de grond, verbrand of 

weggegooid op het land, of anders eindigt 

het op een stortplaats. Dit veroorzaakt een 

imminent gevaar voor onomkeerbare 

bodemverontreiniging en achteruitgang 

van de bodemkwaliteit en potentieel ook 

voor de voedselveiligheid. Bij verbranding 

komen schadelijke stoffen vrij, waaronder 

stoffen die het hormonale systeem 

ontregelen of kankerverwekkend zijn. 

Daarom moet deze richtlijn van 

toepassing zijn op de meeste 

kunststofproducten voor 

landbouwdoeleinden voor eenmalig 

gebruik in de respectieve lidstaten. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 8 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Kunststofproducten voor eenmalig 

gebruik kunnen van een grote 

verscheidenheid aan kunststoffen worden 

gemaakt. Kunststoffen worden doorgaans 

gedefinieerd als polymere materialen 

waaraan eventueel additieven zijn 

toegevoegd. Sommige natuurlijke 

polymeren zouden echter ook onder deze 

definitie kunnen vallen. Niet-

gemodificeerde natuurlijke polymeren 

dienen er niet onder te vallen, aangezien zij 

van nature in het milieu voorkomen. 

Daarom zou de definitie van polymeer in 

artikel 3, lid 5, van Verordening (EG) 

nr. 1907/2006 van het Europees Parlement 

(8) Kunststofproducten voor eenmalig 

gebruik kunnen van een grote 

verscheidenheid aan kunststoffen worden 

gemaakt. Kunststoffen worden doorgaans 

gedefinieerd als polymere materialen 

waaraan eventueel additieven zijn 

toegevoegd. Sommige natuurlijke 

polymeren zouden echter ook onder deze 

definitie kunnen vallen. Niet-

gemodificeerde natuurlijke polymeren 

dienen er niet onder te vallen, aangezien zij 

van nature in het milieu voorkomen. 

Daarom zou de definitie van polymeer in 

artikel 3, lid 5, van Verordening (EG) 

nr. 1907/2006 van het Europees Parlement 
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en de Raad43 moeten worden aangepast en 

zou voor deze richtlijn een aparte definitie 

voor kunststoffen moeten worden 

ingevoerd. Kunststoffen die met 

gemodificeerde natuurlijke polymeren 

worden geproduceerd of kunststoffen die 

op basis van biologische, fossiele of 

synthetische basisstoffen worden 

geproduceerd, komen niet in de natuur 

voor en moeten dan ook binnen de 

werkingssfeer van deze richtlijn vallen. De 

aangepaste definitie van kunststoffen moet 

daarom ook op polymeren gebaseerde 

rubberen producten en biologische en 

biologisch afbreekbare kunststoffen 

omvatten, ongeacht of zij al dan niet van 

biomassa zijn afgeleid en/of bedoeld zijn 

om na verloop van tijd biologisch af te 

breken. Sommige polymere materialen 

zoals polymere coatings, verven, inkten en 

lijmen kunnen niet fungeren als structureel 

hoofdbestanddeel van eindmaterialen en 

eindproducten. Het is niet nodig dat die 

materialen in deze richtlijn aan de orde 

komen en zij moeten ook niet onder de 

definitie vallen. 

en de Raad43 moeten worden aangepast en 

zou voor deze richtlijn een aparte definitie 

voor kunststoffen moeten worden 

ingevoerd. Kunststoffen die met 

gemodificeerde natuurlijke polymeren 

worden geproduceerd of kunststoffen die 

op basis van biologische, fossiele of 

synthetische basisstoffen worden 

geproduceerd, komen niet in de natuur 

voor en moeten dan ook binnen de 

werkingssfeer van deze richtlijn vallen. De 

aangepaste definitie van kunststoffen moet 

daarom ook op polymeren gebaseerde 

rubberen producten en biologische en 

biologisch afbreekbare kunststoffen 

omvatten, ongeacht of zij al dan niet van 

biomassa zijn afgeleid en/of bedoeld zijn 

om na verloop van tijd biologisch af te 

breken. Sommige polymere materialen 

zoals polymere coatings, voeringen of 

lagen, verven, inkten en lijmen kunnen niet 

fungeren als structureel hoofdbestanddeel 

van eindmaterialen en eindproducten. Het 

is niet nodig dat die materialen in deze 

richtlijn aan de orde komen en zij moeten 

ook niet onder de definitie vallen. 

_________________ _________________ 

43 Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

18 december 2006 inzake de registratie en 

beoordeling van en de autorisatie en 

beperkingen ten aanzien van chemische 

stoffen (REACH), tot oprichting van een 

Europees Agentschap voor chemische 

stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 

1999/45/EG en houdende intrekking van 

Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad 

en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de 

Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG 

van de Raad en de Richtlijnen 

91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 

2000/21/EG van de Commissie (PB L 396 

van 30.12.2006, blz. 1). 

43 Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

18 december 2006 inzake de registratie en 

beoordeling van en de autorisatie en 

beperkingen ten aanzien van chemische 

stoffen (REACH), tot oprichting van een 

Europees Agentschap voor chemische 

stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 

1999/45/EG en houdende intrekking van 

Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad 

en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de 

Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG 

van de Raad en de Richtlijnen 

91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 

2000/21/EG van de Commissie (PB L 396 

van 30.12.2006, blz. 1). 

Motivering 

Polymere coatings, voeringen en lagen zijn functioneel voor de hygiëne en de 

voedselveiligheid in voorwerpen die uit meerdere materialen en meerdere lagen bestaan, en 
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kunnen zelf niet de structurele hoofdbestanddelen van eindmaterialen of -voorwerpen zijn en 

kunnen niet worden gebruikt wanneer andere materialen ontbreken die fungeren als 

structureel hoofdbestanddeel. De uitlegging van de definitie van kunststoffen in deze richtlijn 

moet worden afgestemd op de definitie van Verordening (EU) nr. 10/2011. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 8 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 bis) Merkt op dat kunststoffen op basis 

van biologische grondstoffen, met het oog 

op de transitie naar een economie die niet 

op fossiele grondstoffen is gebaseerd en 

vanuit klimaatperspectief, een duurzamer 

alternatief zijn voor kunststoffen op basis 

van fossiele grondstoffen. Dit is ook in 

overeenstemming met de doelstellingen 

van de circulaire economie, de strategie 

voor de bio-economie en de 

kunststoffenstrategie. Daarom moeten 

stimulansen om op fossiele grondstoffen 

gebaseerde materialen te vervangen door 

op biologische grondstoffen gebaseerde 

materialen worden bevorderd. De 

Commissie moet overwegen om in 

toekomstige beleidsvoorstellen 

stimulansen op te nemen voor vervanging 

en moet bijvoorbeeld bij een herziening 

van de richtlijn overheidsopdrachten 

(Richtlijn 2014/24/EU) criteria voor 

kunststoffen toevoegen op basis van de 

samenstelling, de mate van 

recycleerbaarheid en de gevaarlijkheid. 

Motivering 

De verordening blijft voorlopig vaag wat de situatie van kunststoffen op basis van biologische 

grondstoffen betreft. De voordelen van biomaterialen voor de productie van kunststoffen 

moeten worden erkend en aangemoedigd, met name de positieve effecten ervan als duurzamer 

alternatief voor op polymeren gebaseerde kunststoffen en de rol die ze kunnen spelen om 

minder afhankelijk te worden van fossiele grondstoffen. 

 

Amendement  13 
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Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Om de werkingssfeer van deze 

richtlijn duidelijk te definiëren, moet de 

term kunststofproduct voor eenmalig 

gebruik worden gedefinieerd. De definitie 

moet kunststofproducten uitsluiten die 

bedacht, ontworpen en in de handel 

gebracht worden om binnen hun 

levensduur meerdere omlopen te maken 

door opnieuw gevuld of opnieuw gebruikt 

te worden voor hetzelfde doel als waarvoor 

zij ontworpen zijn. 

(9) Om de werkingssfeer van deze 

richtlijn duidelijk te definiëren, moet de 

term kunststofproduct voor eenmalig 

gebruik worden gedefinieerd als een 

product dat is bedacht en in de handel is 

gebracht om slechts eenmaal en 

kortstondig te worden gebruikt. De 

definitie moet kunststofproducten uitsluiten 

die bedacht, ontworpen en in de handel 

gebracht worden om binnen hun 

levensduur meerdere omlopen te maken 

door opnieuw gevuld of opnieuw gebruikt 

te worden voor hetzelfde doel als waarvoor 

zij ontworpen zijn. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (9 bis) Door de waarde van producten en 

materialen zo lang mogelijk in stand te 

houden en minder afval te produceren, 

kan de EU-economie concurrerender en 

veerkrachtiger worden, terwijl de druk op 

kostbare hulpbronnen en het milieu 

afneemt. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 10 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Voor de kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik moeten een of meer 

maatregelen worden vastgesteld, 

naargelang van diverse factoren zoals de 

beschikbaarheid van geschikte en 

(10) Voor de kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik moeten een of meer 

maatregelen worden vastgesteld, 

naargelang van diverse factoren zoals de 

beschikbaarheid van geschikte en 
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duurzamere alternatieven, de haalbaarheid 

van het veranderen van 

consumptiepatronen en de mate waarin de 

producten al vallen onder bestaande 

wetgeving van de Europese Unie. 

duurzamere alternatieven, de haalbaarheid 

van het veranderen van 

consumptiepatronen en de mate waarin de 

producten al vallen onder bestaande 

wetgeving van de Europese Unie, waarbij 

onder meer ook rekening wordt gehouden 

met de economische en milieueffecten van 

de gekozen alternatieve materialen, met 

name in de landbouw. 

Motivering 

Dit amendement is bedoeld om te wijzen op de mogelijke effecten van het gebruik van 

biologisch afbreekbare landbouwproducten als alternatieve grondstof. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 12 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Voor andere kunststofproducten 

voor eenmalig gebruik zijn wel geschikte, 

duurzamere en betaalbare alternatieven 

algemeen beschikbaar. Om de nadelige 

gevolgen van dergelijke producten op het 

milieu te beperken, zouden de lidstaten 

verplicht moeten worden het binnen de 

Europese Unie in de handel brengen ervan 

te verbieden. Op die manier zouden het 

gebruik van die algemeen beschikbare en 

duurzamere alternatieven, en innovatieve 

oplossingen voor duurzamere 

bedrijfsmodellen, alternatieven voor 

hergebruik en vervanging van materialen 

bevorderd worden. 

(12) Voor andere kunststofproducten 

voor eenmalig gebruik zijn wel geschikte, 

duurzamere en betaalbare alternatieven 

algemeen beschikbaar. Om de nadelige 

gevolgen van dergelijke producten op het 

milieu te beperken, zouden de lidstaten 

verplicht moeten worden het binnen de 

Europese Unie in de handel brengen ervan 

te verbieden. Naast andere specifieke 

soorten kunststoffen moet dit bijvoorbeeld 

gelden voor alle onder invloed van 

zuurstof afbreekbare kunststoffen die niet 

op een veilige manier biologisch worden 

afgebroken en derhalve geen 

milieuvoordelen bieden. Op die manier 

zouden zowel het gebruik van die algemeen 

beschikbare en duurzamere alternatieven, 

als innovatieve oplossingen voor 

duurzamere bedrijfsmodellen, alternatieven 

voor hergebruik en composteerbaarheid en 

vervanging van materialen bevorderd 

worden. 
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Motivering 

Vanuit het standpunt van het landbouwareaal zijn er bijvoorbeeld mulchfolies die onder 

invloed van zuurstof afbreekbaar kunnen zijn, maar daarbij de bodem verontreinigen terwijl 

wordt geclaimd dat ze veilig afbreken. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 12 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (12 bis) In artikel 20 bis, lid 3, van 

Richtlijn 94/62/EG, zoals gewijzigd bij 

Richtlijn (EU) 2015/720, wordt bepaald 

dat de Commissie tegen mei 2017 de 

levenscycluseffecten beoordeelt van de 

verschillende mogelijkheden om het 

verbruik van zeer lichte plastic 

draagtassen te verminderen, en 

desgevallend met een wetgevingsvoorstel 

komt. De Commissie heeft deze 

beoordeling nog niet verricht. Aangezien 

zeer lichte plastic draagtassen vaak als 

zwerfvuil eindigen, moeten er 

maatregelen worden genomen om het in 

de handel brengen ervan te beperken op 

[één jaar na de inwerkingtreding van deze 

richtlijn]. 

Motivering 

Krachtens artikel 20 bis, lid 3, van Richtlijn (EU) 2015/720 moet de Commissie uiterlijk op 

27 mei 2017 de levenscycluseffecten beoordelen van de verschillende mogelijkheden om het 

verbruik van zeer lichte plastic draagtassen te verminderen, en desgevallend met een 

wetgevingsvoorstel komen. De Commissie heeft deze uiterste termijn echter niet gehaald. 

Gezien het bovenstaande en om niet nog meer kostbare tijd te verliezen, moeten ook zeer 

lichte plastic draagtassen aan bod komen in de nieuwe richtlijn, met een verbod om deze 

draagtassen in de handel te brengen. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 12 ter (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (12 ter) De vervanging of beperking 

van kunststofproducten die onder deze 

richtlijn vallen, moet plaatsvinden binnen 

een redelijke overgangsperiode, zodat de 

economische, sociale en ecologische 

duurzaamheid van de productie en van 

het in de handel brengen van het nieuwe, 

als alternatief aangewezen product niet in 

gevaar wordt gebracht, met name 

wanneer dit waarschijnlijk negatieve 

gevolgen zal hebben voor het selecteren 

en verbouwen van de benodigde 

grondstoffen voor de productie ervan. 

Motivering 

Dit amendement is bedoeld om te wijzen op de mogelijke effecten van het gebruik van 

biologisch afbreekbare landbouwproducten als alternatieve grondstof. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 12 quater (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (12 quater) De Commissie stelt uiterlijk 

op 31 december 2019 een catalogus op 

met specifieke criteria die helpen bepalen 

of genoemde alternatieven voldoen aan de 

vereisten waar kunststoffen voor eenmalig 

gebruik momenteel aan voldoen, of ze in 

overeenstemming zijn met de huidige 

afvalwetgeving en of ze inderdaad 

duurzamer zijn. 

Motivering 

Van de genoemde alternatieven moet worden gecontroleerd of ze inderdaad voldoen aan alle 

vereisten die vandaag worden gesteld aan kunststofproducten voor eenmalig gebruik – met 

name die welke in contact komen met voedsel en drank – en of ze nog steeds duurzamer zijn. 

Die alternatieven moeten niet alleen worden geëvalueerd aan de hand van specifieke criteria, 

maar ook rekening houdend met de desbetreffende wetgeving, bijvoorbeeld op het gebied van 

de goedkeuring om in contact te komen met voedsel, Reach en recycleerbaarheid 

(kaderrichtlijn afvalstoffen / richtlijn betreffende verpakking en verpakkingsafval). 
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Amendement  20 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 14 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Sommige kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik komen in het milieu 

terecht door een ongepaste verwijdering 

via rioleringen of een andere ongepaste 

lozing in het milieu. Daarom moeten 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

die vaak via rioleringen of op andere 

ongepaste manieren worden afgevoerd, 

onderworpen worden aan 

markeringsvoorschriften. De markering 

moet de consumenten informeren over 

passende manieren afval te verwijderen 

en/of over verwijderingsmogelijkheden die 

vermeden moeten worden en/of over de 

negatieve gevolgen van zwerfvuil op het 

milieu als gevolg van verkeerde 

verwijdering. De Commissie moet 

gemachtigd worden een geharmoniseerd 

formaat voor de markering vast te stellen 

en dient deze voor te leggen aan 

representatieve groepen consumenten, om 

te verifiëren of de voorgestelde markering 

duidelijk genoeg is en het juiste effect 

heeft. 

(14) Sommige kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik komen in het milieu 

terecht door een ongepaste verwijdering 

via rioleringen of een andere ongepaste 

lozing in het milieu. Daarom moeten 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

die vaak via rioleringen of op andere 

ongepaste manieren worden afgevoerd, 

onderworpen worden aan 

markeringsvoorschriften. De markering 

moet de consumenten informeren over 

passende manieren om afval te verwijderen 

en/of over verwijderingsmogelijkheden die 

vermeden moeten worden en/of over de 

negatieve gevolgen van zwerfvuil op het 

milieu als gevolg van verkeerde 

verwijdering. Tegelijkertijd moet de 

informatie op de etiketten de consument 

bewuster maken van de milieugevaren 

van kunststofafval. De Commissie moet 

gemachtigd worden een geharmoniseerd 

formaat voor de markering vast te stellen 

en dient deze voor te leggen aan 

representatieve groepen consumenten, om 

te verifiëren of de voorgestelde markering 

duidelijk genoeg is en het juiste effect 

heeft. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 17 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (17 bis) Aangezien de ultraperifere 

regio's meer gevolgen ondervinden van 

zwerfvuil op zee, met name van 

kunststofafval, en gezien de gebrekkige 
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recyclingmogelijkheden voor de enorme 

hoeveelheden kunststof uit zee en van de 

eigen consumptie waarmee zij worden 

geconfronteerd, moet er een Europees 

fonds worden opgericht om deze regio's te 

helpen hun maritieme zone op te ruimen 

en om in te zetten op de preventie van het 

kunststofgebruik. 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 17 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (17 ter) De lidstaten moeten zorgen 

voor een betere naleving van de 

verplichting om afval gescheiden in te 

zamelen, met inbegrip van kunststofafval 

van de landbouw. Ook moeten zij 

overwegen om in bijlage III bij de 

verordening [Verordening strategische 

GLB-plannen] conditionaliteit in te 

voeren met betrekking tot de verwerking 

van kunststofafval. 

Motivering 

Een vergelijkbare vereiste is opgenomen in de regelgeving inzake afvalbeheer 2006 (voor 

Engeland en Wales, 2005 voor Schotland). Daarbij werden controles inzake afvalbeheer 

uitgebreid naar de landbouw. Een van de grote veranderingen was dat een einde werd 

gemaakt aan het verbranden of begraven van kunststoffen voor landbouwdoeleinden, met 

inbegrip van bindtouw, afdekplastic voor kuilvoeder, spuitbussen en kunstmest- en 

zaadzakken. Ook werden landbouwers verplicht om een erkend afvalverwerkingsbedrijf met 

een goede reputatie in te schakelen voor de inzameling en het recycleren van kunststof- en 

ander afval. 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 17 quater (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (17 quater) In de strategische GLB-
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plannen moet het probleem van 

kunststofafval van de landbouw aan de 

orde worden gesteld en de Commissie 

moet in voorkomend geval bij de 

tussentijdse evaluatie in 2023 een norm 

voor een goede landbouw- en 

milieuconditie van grond met betrekking 

tot kunststofafval invoeren als nieuw 

aspect van aangescherpte conditionaliteit. 

Landbouwers zouden uit hoofde van de 

nieuwe randvoorwaarde verplicht zijn om 

een erkend afvalverwerkingsbedrijf in te 

schakelen voor de inzameling en het 

recycleren van kunststof en om bewijs te 

bewaren waaruit blijkt dat het 

kunststofafval correct is verwerkt. 

Motivering 

Een vergelijkbare vereiste is opgenomen in de regelgeving inzake afvalbeheer 2006 (voor 

Engeland en Wales, 2005 voor Schotland). Daarbij werden controles inzake afvalbeheer 

uitgebreid naar de landbouw. Een van de grote veranderingen was dat een einde werd 

gemaakt aan het verbranden of begraven van kunststoffen voor landbouwdoeleinden, met 

inbegrip van bindtouw, afdekplastic voor kuilvoeder, spuitbussen en kunstmest- en 

zaadzakken. Ook werden landbouwers verplicht om een erkend afvalverwerkingsbedrijf met 

een goede reputatie in te schakelen voor de inzameling en het recycleren van kunststof- en 

ander afval. 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 20 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) Drankflessen die als 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

ingedeeld zijn, zijn een van de meest op de 

stranden van de Europese Unie 

aangetroffen stukken marien zwerfvuil. Dat 

is het gevolg van de inefficiëntie van de 

systemen voor gescheiden inzameling en 

van het feit dat consumenten weinig 

gebruikmaken van deze systemen. Het is 

dan ook noodzakelijk om efficiëntere 

systemen voor gescheiden inzameling te 

bevorderen en daartoe zou een 

(20) Drankflessen die als 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

ingedeeld zijn, zijn een van de meest op de 

stranden van de Europese Unie 

aangetroffen stukken marien zwerfvuil. Dat 

is het gevolg van de inefficiëntie van de 

systemen voor gescheiden inzameling, van 

het feit dat consumenten weinig 

gebruikmaken van deze systemen en ook 

van de fysische en chemische 

eigenschappen van kunststoffen waardoor 

zij resistent zijn tegen afbraak en 
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minimumstreefwaarde voor gescheiden 

inzameling moeten worden vastgesteld 

voor kunststoffen drankverpakkingen voor 

eenmalig gebruik. De lidstaten zouden die 

minimumstreefwaarde moeten kunnen 

halen door streefwaarden voor gescheiden 

inzameling vast te stellen voor kunststoffen 

drankflessen voor eenmalig gebruik in het 

kader van de regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid of door 

statiegeldregelingen of enige andere 

maatregel die zij gepast vinden, vast te 

stellen. Dat zal een directe, positieve 

uitwerking hebben op de 

inzamelingspercentages, de kwaliteit van 

het ingezamelde materiaal en de kwaliteit 

van het recyclaat, wat dan weer kansen 

oplevert voor de recyclagesector en voor 

de recyclaatmarkt. 

bijgevolg decennia of eeuwen nadat zij 

hun doel hebben vervuld in het milieu 

aanwezig blijven. Het is dan ook 

noodzakelijk om efficiëntere systemen 

voor gescheiden inzameling te bevorderen 

en daartoe zou een minimumstreefwaarde 

voor gescheiden inzameling moeten 

worden vastgesteld voor kunststoffen 

drankverpakkingen voor eenmalig gebruik. 

De lidstaten zouden die 

minimumstreefwaarde moeten kunnen 

halen door streefwaarden voor gescheiden 

inzameling vast te stellen voor kunststoffen 

drankflessen voor eenmalig gebruik in het 

kader van de regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid of door 

statiegeldregelingen of enige andere 

maatregel die zij gepast vinden, vast te 

stellen. Dat zal een directe, positieve 

uitwerking hebben op de 

inzamelingspercentages, de kwaliteit van 

het ingezamelde materiaal en de kwaliteit 

van het recyclaat, wat dan weer kansen 

oplevert voor de recyclagesector en voor 

de recyclaatmarkt. 

Motivering 

Niet uit kunststof vervaardigde producten die niet in een inzamelingssysteem terechtkomen, 

zijn minder persistent en meestal beter afbreekbaar, en zullen zich daarom minder 

waarschijnlijk ophopen in de vorm van zwerfvuil op stranden of op zee. 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 20 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (20 bis) In dit verband is het van 

essentieel belang samen te werken en de 

systemen voor het recycleren van afval 

verder te harmoniseren onder de lidstaten, 

om te voorkomen dat 

grensoverschrijdende handel schade 

toebrengt aan het milieu. 
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Amendement  26 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 22 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (22 bis) Niettemin moet absoluut 

worden benadrukt dat biologische afbraak 

geen vrij te kiezen optie voor het eind van 

de levensduur kan zijn. In de praktijk 

blijkt echter dat bepaalde 

kunststofproducten onvermijdelijk 

terechtkomen in het milieu en dat het voor 

sommige toepassingen beter is om 

producten te gebruiken die in korte tijd 

biologisch afbreken door de werking van 

micro-organismen dan producten die 

eeuwenlang in het milieu blijven zonder 

af te breken. Dit laat alle vereiste 

inspanningen op het gebied van systemen 

voor hergebruik en recycling onverlet.  

 

Amendement  27 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 23 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) De lidstaten moeten regels 

vaststellen inzake de sancties die van 

toepassing zijn op overtredingen van deze 

richtlijn, en erop toezien dat deze worden 

toegepast. De sancties dienen doeltreffend, 

evenredig en afschrikkend te zijn. 

(23) De lidstaten moeten regels 

vaststellen inzake de sancties die van 

toepassing zijn op overtredingen van deze 

richtlijn, en erop toezien dat deze 

doeltreffend onder de aandacht van de 

producenten worden gebracht en worden 

toegepast. De sancties dienen doeltreffend, 

evenredig en afschrikkend te zijn. 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 24 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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 (24 bis) Voorts is het ook wenselijk 

dat de Commissie naast de informatie die 

het Europees Milieuagentschap moet 

verstrekken ook rekening houdt met de 

resultaten van de door het Europees 

Comité voor Normalisatie (CEN) 

uitgevoerde studie naar een op Europees 

niveau wetenschappelijk aanvaarde norm 

voor de biologische afbreekbaarheid in 

het mariene milieu, die zowel betrekking 

heeft op de in de bijlage bij de richtlijn 

vermelde producten als op de voorgestelde 

vervangingsproducten, zoals bedoeld in 

artikel 15. 

Motivering 

Voorlopig zijn er geen afgesproken normen inzake de mate van biologische afbreekbaarheid 

in het mariene milieu van de onder de richtlijn vallende producten en van de 

vervangingsproducten die worden besproken, maar die niet uitdrukkelijk worden genoemd in 

de bepaling. Het is noodzakelijk te vertrekken vanuit afgesproken normen inzake de 

biologische afbreekbaarheid van producten om gemeenschappelijke vervangingsproducten te 

kunnen overwegen, en het Milieuagentschap moet deze gegevens kunnen gebruiken voor zijn 

samenvattingen. 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 25 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(25) Daar de doelstellingen van deze 

richtlijn, namelijk het voorkomen en 

verminderen van de effecten op het milieu 

van bepaalde kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik en vistuig dat 

kunststoffen bevat, het bevorderen van de 

overgang naar een circulaire economie, 

met inbegrip van de bevordering van 

vernieuwende bedrijfsmodellen, producten 

en materialen, waarmee ook een bijdrage 

wordt geleverd aan de efficiënte werking 

van de interne markt, niet voldoende door 

de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt, 

maar eerder vanwege de omvang en 

gevolgen van de actie beter op het niveau 

(25) Daar de doelstellingen van deze 

richtlijn, namelijk het voorkomen en 

verminderen van de effecten op het milieu 

en op de menselijke gezondheid van 

bepaalde kunststofproducten voor eenmalig 

gebruik en vistuig dat kunststoffen bevat, 

het bevorderen van de overgang naar een 

circulaire economie, met inbegrip van de 

bevordering van vernieuwende 

bedrijfsmodellen, producten en materialen, 

waarmee ook een bijdrage wordt geleverd 

aan de efficiënte werking van de interne 

markt, niet voldoende door de lidstaten 

kunnen worden verwezenlijkt, maar eerder 

vanwege de omvang en gevolgen van de 
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van de Unie kunnen worden verwezenlijkt, 

kan de Unie, overeenkomstig het in 

artikel 5 van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie neergelegde 

subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. 

Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 

neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 

deze richtlijn niet verder dan nodig is om 

deze doelstellingen te verwezenlijken, 

actie beter op het niveau van de Unie 

kunnen worden verwezenlijkt, kan de Unie, 

overeenkomstig het in artikel 5 van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie 

neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 

maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 

hetzelfde artikel neergelegde 

evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn 

niet verder dan nodig is om deze 

doelstellingen te verwezenlijken, 

Motivering 

Dit amendement is in overeenstemming met artikel 1, waarin reeds wordt erkend dat de 

effecten op de gezondheid zorgwekkend zijn. 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Deze richtlijn heeft tot doel de effecten 

van bepaalde kunststofproducten op het 

milieu, in het bijzonder op het aquatisch 

milieu, en op de menselijke gezondheid te 

voorkomen en te verminderen, en de 

overgang naar een circulaire economie met 

vernieuwende bedrijfsmodellen, producten 

en materialen te bevorderen, en zo ook bij 

te dragen tot de efficiënte werking van de 

interne markt. 

1. Deze richtlijn heeft tot doel de effecten 

en de aanwezigheid van kunststoffen, 

waaronder microplastics, op en in het 

milieu, in het bijzonder het aquatisch 

milieu en ecosystemen op het land, en de 

effecten op de menselijke en dierlijke 

gezondheid te voorkomen en te 

verminderen, en de overgang naar een 

circulaire niet-toxische economie met 

vernieuwende bedrijfsmodellen, niet-

toxische producten en materialen te 

bevorderen, waarbij goede praktijken ter 

beperking van kunststofafval worden 

gestimuleerd en wordt bijgedragen tot de 

efficiënte werking van de interne markt. 

 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Deze richtlijn is van toepassing op de in de 

bijlage opgenomen kunststofproducten 

voor eenmalig gebruik en op vistuig dat 

kunststoffen bevat. 

Deze richtlijn is met name van toepassing 

op de in de bijlage opgenomen 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

en op vistuig dat een aanzienlijk 

percentage kunststoffen bevat. 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – alinea 1 – punt 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) "kunststof": een materiaal 

bestaande uit een polymeer zoals bedoeld 

in artikel 3, lid 5, van Verordening (EG) 

nr. 1907/2006, waaraan mogelijk 

additieven of andere stoffen zijn 

toegevoegd, en dat als een structureel 

hoofdbestanddeel van eindproducten kan 

worden gebruikt, met uitzondering van 

natuurlijke polymeren die niet chemisch 

gemodificeerd zijn; 

(1) "kunststof": een materiaal 

bestaande uit een polymeer zoals bedoeld 

in artikel 3, lid 5, van Verordening (EG) 

nr. 1907/2006, waaraan mogelijk 

additieven of andere stoffen zijn 

toegevoegd, en dat als het structureel 

hoofdbestanddeel van eindproducten wordt 

gebruikt, met uitzondering van natuurlijke 

polymeren die niet chemisch 

gemodificeerd zijn en van polymere 

coatings, verven, inkten en lijmen die niet 

kunnen worden gebruikt als structureel 

hoofdbestanddeel van eindvoorwerpen en 

-producten; 

Motivering 

Voor de toepassing van deze richtlijn en met het oog op een gemeenschappelijke uitlegging 

door de lidstaten en de goede werking van de interne markt van de EU, moet het 

toepassingsgebied van "kunststof" in deze richtlijn duidelijk worden omschreven zodat 

verschillende interpretaties niet mogelijk zijn. 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een richtlijn 

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

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 bis) "coatings": een of meer niet-

zelfondersteunende lagen die vervaardigd 

zijn met kunststof, zoals gedefinieerd in 
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artikel 3, lid 1, van deze richtlijn, en die 

worden aangebracht op een materiaal of 

voorwerp om daar speciale eigenschappen 

aan te verlenen of om de technische 

prestatie ervan te verbeteren; 

Motivering 

Voor de toepassing van deze richtlijn en met het oog op een gemeenschappelijke uitlegging 

door de lidstaten en de goede werking van de interne markt van de EU, moet de term 

"coatings" in deze richtlijn duidelijk worden omschreven op basis van een reeds bestaande 

definitie in Verordening (EU) 2018/213 van de Commissie houdende wijziging van 

Verordening (EU) nr. 10/2011 betreffende kunststoffen. 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – alinea 1 – punt 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) "kunststofproduct voor eenmalig 

gebruik": een product dat geheel of 

gedeeltelijk van kunststoffen is gemaakt 

en niet werd bedacht, ontworpen of in de 

handel gebracht om binnen zijn 

levensduur meerdere omlopen te maken 

door te worden teruggestuurd naar de 

producent om opnieuw gevuld te worden 

of opnieuw gebruikt te worden voor 

hetzelfde doel als waarvoor het ontworpen 

was; 

(2) "eenmalig gebruik": bedacht, 

ontworpen of in de handel gebracht om één 

keer kortstondig te worden gebruikt en 

waarvan, op basis van geharmoniseerde 

methoden, is vastgesteld dat het een 

aanzienlijk deel van het mariene zwerfvuil 

in de EU vormt; 

Motivering 

Het is belangrijk dat de term "eenmalig gebruik" wordt gedefinieerd om verwarring bij de 

tenuitvoerlegging van de richtlijn te voorkomen. Het is tevens belangrijk om de definitie van 

"eenmalig gebruik" te koppelen aan marien zwerfvuil, zodat hiermee de voorwerpen worden 

aangegeven die het grootste aandeel hebben in het zwerfvuil. Geharmoniseerde methoden 

voor de inventarisering van de voorwerpen die in het milieu worden gevonden, zijn dan ook 

essentieel om in de hele EU een gelijk speelveld te waarborgen. 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 bis) "kunststofproduct": een product 

dat hoofdzakelijk van kunststoffen is 

gemaakt; 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 bis) "kunststofproduct voor 

landbouwdoeleinden": elk stuk 

kunststofmateriaal of kunststofuitrusting 

en elke kunststofverpakking van een 

product die worden gebruikt om de 

productiviteit van het landbouwareaal1 bis 

te verbeteren; 

 _________________ 

 1 bis Landbouwareaal als gedefinieerd in 

Verordening (EU) nr. 1307/2013 of 

Verordening [Verordening strategische 

GLB-plannen]). 

 

 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten treffen de maatregelen die 

nodig zijn om op hun grondgebied tegen … 

[zes jaar na de einddatum voor omzetting 

van deze richtlijn] een aanzienlijke 

vermindering te realiseren van de 

consumptie van de in deel A van de bijlage 

opgenomen kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik. 

De lidstaten treffen de maatregelen die 

nodig zijn om op hun grondgebied tegen … 

[drie jaar na de einddatum voor omzetting 

van deze richtlijn] een daadwerkelijke 

vermindering te realiseren van het aanbod 

en de consumptie van de in deel A van de 

bijlage opgenomen kunststofproducten 

voor eenmalig gebruik.  
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Amendement  38 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Deze maatregelen kunnen de vorm 

aannemen van nationale streefwaarden 

voor consumptievermindering, maatregelen 

om ervoor te zorgen dat herbruikbare 

alternatieven voor de bewuste producten 

bij de verkooppunten aan de 

eindconsument aangeboden worden, en 

economische instrumenten zoals ervoor 

zorgen dat kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik niet gratis bij de 

verkooppunten aan de eindconsument 

worden aangeboden. Welke maatregel 

wordt toegepast, zal afhangen van de 

effecten op het milieu van de in de eerste 

alinea genoemde producten. 

Deze maatregelen nemen de vorm aan van 

nationale streefwaarden voor 

consumptievermindering, maatregelen om 

ervoor te zorgen dat herbruikbare 

alternatieven voor de bewuste producten, 

zoals retourneerbare en herbruikbare 

glazen of houten exemplaren, bij de 

verkooppunten aan de eindconsument 

aangeboden worden, en economische 

instrumenten zoals ervoor zorgen dat 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

niet gratis bij de verkooppunten aan de 

eindconsument worden aangeboden of 

beperkingen op het in de handel brengen 

ervan, en maatregelen om bij de 

consument het bewustzijn te vergroten 

over het recycleren van 

kunststofverpakkingen en hen hiertoe in 

staat te stellen. Welke maatregel wordt 

toegepast, zal afhangen van de effecten op 

het milieu van de in de eerste alinea 

genoemde producten en van de vraag of de 

inzameling en recycling ervan kan 

worden gewaarborgd. 

 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De Commissie kan een 

uitvoeringshandeling vaststellen waarin de 

methodes worden vastgesteld voor de 

berekening en verificatie van de 

aanzienlijke vermindering in consumptie 

van de kunststofproducten voor eenmalig 

2. De Commissie stelt een 

uitvoeringshandeling vast waarin de 

methodes worden vastgesteld voor de 

berekening en verificatie van de 

aanzienlijke vermindering in het aanbod 

en de consumptie van de 
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gebruik waarnaar in lid 1 wordt verwezen. 

Die uitvoeringshandeling wordt vastgesteld 

volgens de in artikel 16, lid 2, bedoelde 

onderzoeksprocedure. 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

waarnaar in lid 1 wordt verwezen. Die 

uitvoeringshandeling wordt binnen twee 

jaar na de inwerkingtreding van deze 

richtlijn vastgesteld volgens de in 

artikel 16, lid 2, bedoelde 

onderzoeksprocedure.  

 

 

Amendement  40 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten verbieden dat de in deel B van 

de bijlage opgenomen kunststofproducten 

voor eenmalig gebruik in de handel worden 

gebracht. 

De lidstaten verbieden dat de in deel B van 

de bijlage opgenomen kunststofproducten 

voor eenmalig gebruik in de handel worden 

gebracht, met bijzondere aandacht voor 

grootschalige catering in 

overheidsinstellingen, waarbij ze 

beschikbare duurzame alternatieven naar 

voren schuiven en helpen bij de 

ontwikkeling van bijkomende 

alternatieven door middel van onderzoek.  

 

Amendement  41 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 6 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de in deel 

C van de bijlage opgenomen 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

met doppen en deksels waarvan een 

aanzienlijk deel van kunststoffen is 

gemaakt, alleen in de handel mogen 

worden gebracht als de doppen en deksels 

tijdens de fase van beoogd gebruik van het 

product aan de verpakking bevestigd 

blijven. 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de in deel 

C van de bijlage opgenomen 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

met doppen en deksels waarvan een 

aanzienlijk deel van kunststoffen is 

gemaakt, alleen in de handel mogen 

worden gebracht als de doppen en deksels 

tijdens de fase van beoogd gebruik van het 

product aan de verpakking bevestigd 

blijven, tenzij naar behoren wordt 

gemotiveerd dat dit negatieve gevolgen 

heeft voor de voedselveiligheid en de 

hygiëne van het voedingsmiddel dat zich 
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in de verpakking bevindt. 

 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 6 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Voor wat betreft de toepassing van 

dit artikel wordt verondersteld dat metalen 

doppen met kunststofverzegeling niet voor 

een aanzienlijk deel van kunststoffen zijn 

gemaakt. 

Schrappen 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – lid -1 (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -1.  In het licht van het gebruik en de 

aard van de in deel D van de bijlage 

opgenomen producten, moeten deze een 

markering krijgen om een niet-correcte 

verwijdering en lozing ervan in 

overstorten te ontmoedigen. 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de in 

deel D van de bijlage opgenomen 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

die in de handel worden gebracht, worden 

voorzien van een opvallende, duidelijk 

leesbare en onuitwisbare markering met 

informatie voor de consument over een of 

meer van de volgende zaken: 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de in 

deel D van de bijlage opgenomen 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

die in de handel worden gebracht, worden 

voorzien van een opvallende, duidelijk 

leesbare en onuitwisbare markering met 

informatie voor de consument over de 

volgende zaken:  
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Amendement  45 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de negatieve effecten op het milieu van 

ongepaste afvalverwijdering van de 

producten, of  

(b) de negatieve effecten op het milieu van 

ongepaste afvalverwijdering van de 

producten voor eenmalig gebruik, en  

 

Amendement  46 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) de aanwezigheid van kunststoffen in 

het product. 

(c) het feit dat een product kunststoffen 

bevat. 

 

 

Amendement  47 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 8 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 

regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid worden 

opgesteld voor alle in deel C van de bijlage 

opgenomen kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik die op de EU-markt in de 

handel worden gebracht, in 

overeenstemming met bepalingen inzake 

uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid van 

Richtlijn 2008/98/EG. 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat er 

regelingen of maatregelen voor 

uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid worden 

opgesteld voor alle in deel C van de bijlage 

opgenomen kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik die op de EU-markt in de 

handel worden gebracht, in 

overeenstemming met bepalingen inzake 

uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid van 

Richtlijn 2008/98/EG. 

 

Amendement  48 



 

PE623.923v02-00 32/49 AD\1163676NL.docx 

NL 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De vaststelling van deze regelingen 

gebeurt op transparante wijze en de 

kosten worden gezamenlijk gedragen door 

de betrokken belanghebbenden, waarbij 

de producenten een bijdrage leveren aan 

maatregelen om het bewustzijn te 

vergroten, onderzoek naar 

vervangproducten te ondersteunen en de 

levensduur van producten te verlengen. 

De Commissie publiceert, in overleg met 

de lidstaten, richtsnoeren over wat er moet 

gebeuren met de kosten voor de 

verwijdering van afval dat onder dit 

artikel valt, volgens het beginsel van 

evenredigheid. 

 

Amendement  49 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 8 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Wat de regelingen betreft die 

krachtens lid 1 worden opgesteld, zorgen 

de lidstaten ervoor dat de kosten voor de 

inzameling van afval bestaande uit van de 

in deel E van de bijlage opgenomen 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

en voor het vervoer en de verwerking ervan 

achteraf, met inbegrip van de kosten voor 

de opruiming van zwerfvuil en de kosten 

voor de in artikel 10 bedoelde 

bewustmakingsmaatregelen met betrekking 

tot die producten, voor rekening komt van 

de producenten van die producten. 

2.   Wat de regelingen betreft die 

krachtens lid 1 worden opgesteld, zorgen 

de lidstaten ervoor dat de totale kosten die 

verband houden met de inzameling van 

afval bestaande uit van de in deel E van de 

bijlage opgenomen kunststofproducten 

voor eenmalig gebruik en voor het vervoer 

en de verwerking ervan achteraf, met 

inbegrip van de kosten voor de opruiming 

van zwerfvuil en de kosten voor de in 

artikel 10 bedoelde 

bewustmakingsmaatregelen met betrekking 

tot die producten, voor rekening komt van 

de producenten van die producten. 

 

Amendement  50 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 9 – alinea 1 – inleidende formule 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten treffen de maatregelen die 

nodig zijn om ervoor te zorgen dat tegen 

2025 90 % (op gewichtsbasis) van de in 

deel F van de bijlage opgenomen 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

die in een bepaald jaar in de handel zijn 

gebracht, gescheiden ingezameld wordt. 

Om deze doelstelling te halen, kunnen de 

lidstaten onder andere: 

De lidstaten treffen de maatregelen die 

nodig zijn om ervoor te zorgen dat tegen 

2025 90 % (op gewichtsbasis) van de in 

deel F van de bijlage opgenomen 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

die in een bepaald jaar in de handel zijn 

gebracht, gescheiden ingezameld wordt. 

Om deze doelstelling te halen, moeten de 

lidstaten onder andere: 

 

Amendement  51 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 9 – alinea 1 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) statiegeldregelingen invoeren, of a) statiegeldregelingen invoeren, en 

 

Amendement  52 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 9 – alinea 1 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) streefwaarden voor gescheiden 

inzameling vaststellen voor relevante 

regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid. 

b) streefwaarden voor gescheiden 

inzameling vaststellen voor relevante 

regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid. Dit 

moet onder meer inhouden dat er punten 

voor gescheiden inzameling worden 

ingericht voor de meest gebruikte klassen 

en materialen van geografisch en/of 

afhankelijk van het seizoen 

geconcentreerd kunststofafval, met name 

kunststofproducten voor 

landbouwdoeleinden. De streefwaarden 

moeten worden berekend in verhouding 

tot de gebruiksduur van de producten. 

 

Amendement  53 
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Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 10 – alinea 1 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten nemen maatregelen om 

consumenten van de in deel G van de 

bijlage opgenomen kunststofproducten 

voor eenmalig gebruik en vistuig dat 

kunststoffen bevat te informeren over: 

De lidstaten nemen maatregelen om 

consumenten van de onder deze richtlijn 

vallende kunststofproducten voor eenmalig 

gebruik en vistuig dat kunststoffen bevat te 

informeren over: 

 

Amendement  54 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 10 – alinea 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de effecten op het milieu, en in het 

bijzonder op het mariene milieu, van 

zwerfvuil en andere ongepaste vormen van 

afvalverwijdering van de vermelde 

producten en vistuig dat kunststoffen 

bevat. 

b) de effecten van kunststoffen – met 

inbegrip van microplastics – op het milieu 

en op de menselijke en dierlijke 

gezondheid, en in het bijzonder op het 

mariene milieu en de zeebodem, 

veroorzaakt door zwerfvuil en andere 

ongepaste vormen van afvalverwijdering 

van de vermelde producten en vistuig dat 

kunststoffen bevat; 

 

Amendement  55 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 10 – alinea 1 – letter b bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) er wordt prioriteit gegeven aan 

bewustmakingsmaatregelen ter 

vermindering van het gebruik van 

kunststoffen en van producten die 

microplastics bevatten; 

 

Amendement  56 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 10 – alinea 1 – letter b ter (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b ter) de lidstaten nemen ook 

maatregelen om een korte levensduur of 

het vroegtijdig verwijderen van producten 

niet aan te moedigen, door te voorzien in 

stimulansen voor de ontwikkeling van 

beter recycleerbare kunststoffen, door 

recyclingprocessen efficiënter te maken 

en door gevaarlijke en verontreinigende 

stoffen op te sporen en te verwijderen uit 

gerecycleerde kunststoffen; 

 

Amendement  57 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 10 – alinea 1 – letter b quater (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b quater) de Commissie en de 

lidstaten bieden lokale overheden, 

ondernemingen en verenigingen 

ondersteuning bij het voeren van 

bewustmakingscampagnes voor 

consumenten over het verlengen van de 

levensduur van producten, met advies 

over verantwoorde verwijdering, in 

overeenstemming met de resolutie van het 

Europees Parlement van 4 juli 2017 over 

een langere levensduur voor producten. 

 

Amendement  58 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 12 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 

natuurlijke of rechtspersonen of hun 

verenigingen, organisaties of groepen, in 

overeenstemming met de nationale 

wetgeving of praktijk, in beroep kunnen 

gaan bij een rechtbank of een ander bij wet 

ingesteld onafhankelijk en onpartijdig 

orgaan om de materiële of formele 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 

natuurlijke of rechtspersonen of hun 

verenigingen, organisaties of groepen, in 

overeenstemming met de nationale 

wetgeving of praktijk, in beroep kunnen 

gaan bij een rechtbank of een ander bij wet 

ingesteld onafhankelijk en onpartijdig 

orgaan om de materiële of formele 
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rechtmatigheid van enig besluit, handelen 

of nalaten met betrekking tot de uitvoering 

van de artikelen 5, 6, 7 en 8 aan te vechten, 

indien aan een van de volgende 

voorwaarden is voldaan: 

rechtmatigheid van enig besluit, handelen 

of nalaten met betrekking tot de uitvoering 

van de artikelen 4, 5, 6, 7, 8 en 9 aan te 

vechten en indien aan een van de volgende 

voorwaarden is voldaan: 

 

 

 

Amendement  59 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 13 – lid 1 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) de gegevens over de in deel A van de 

bijlage opgenomen kunststofproducten 

voor eenmalig gebruik die elk jaar op de 

EU-markt in de handel zijn gebracht, in het 

kader van het staven van de 

consumptievermindering in 

overeenstemming met artikel 4, lid 1; 

a) de gegevens over de in deel A en B van 

de bijlage opgenomen kunststofproducten 

voor eenmalig gebruik die elk jaar op de 

EU-markt in de handel zijn gebracht, in het 

kader van het staven van de 

consumptievermindering in 

overeenstemming met artikel 4, lid 1;  

 

 

 

Amendement  60 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 13 – lid 1 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) informatie over de maatregelen die voor 

de doeleinden van artikel 4, lid 1, door de 

lidstaten zijn getroffen.  

b) informatie over de maatregelen die voor 

de doeleinden van artikel 4, lid 1, en 

artikel 5 door de lidstaten zijn getroffen.  

 

 

Amendement  61 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 13 – lid 1 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De onder a) van het eerste lid bedoelde 

gegevens worden jaarlijks bijgewerkt, 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie)   
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binnen 12 maanden na het einde van het 

referentiejaar waarvoor zij zijn verzameld. 

Waar mogelijk wordt voor de presentatie 

van de datasets gebruik gemaakt van 

diensten met betrekking tot ruimtelijke 

gegevens zoals gedefinieerd in artikel 3, 

lid 4, van Richtlijn 2007/2/EG. 

 

Amendement  62 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 13 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Het Europese Milieuagentschap 

publiceert een overzicht van de Unie als 

geheel en werkt deze regelmatig bij op 

basis van de gegevens die door de lidstaten 

worden verzameld. Het overzicht omvat in 

voorkomend geval indicatoren voor de 

outputs, resultaten en effecten van deze 

richtlijn, overzichtskaarten voor de hele 

EU en samenvattende verslagen van de 

lidstaten. 

3. Het Europese Milieuagentschap 

publiceert een overzicht van de Unie als 

geheel en werkt deze regelmatig bij op 

basis van de gegevens die door de lidstaten 

worden verzameld. Het overzicht omvat in 

voorkomend geval indicatoren voor de 

outputs voor elke lidstaat, de resultaten en 

de effecten van deze richtlijn, 

overzichtskaarten voor de hele EU en 

samenvattende verslagen van de lidstaten. 

 

 

Amendement  63 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 15 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Commissie evalueert deze 

richtlijn tegen … [zes jaar na de einddatum 

voor omzetting van deze richtlijn]. De 

evaluatie vindt plaats op basis van de 

beschikbare informatie in 

overeenstemming met artikel 13. De 

lidstaten verstrekken de Commissie alle 

bijkomende informatie die nodig is voor de 

evaluatie en voor de voorbereiding van het 

in lid 2 bedoelde verslag. 

1. De Commissie evalueert deze 

richtlijn tegen … [drie jaar na de 

einddatum voor omzetting van deze 

richtlijn]. De evaluatie vindt plaats op basis 

van de beschikbare informatie in 

overeenstemming met artikel 13. De 

lidstaten verstrekken de Commissie alle 

bijkomende informatie die nodig is voor de 

evaluatie en voor de voorbereiding van het 

in lid 2 bedoelde verslag. 

 

Amendement  64 
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Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 15 – lid 3 – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) er voldoende wetenschappelijke en 

technische vorderingen zijn gemaakt, en er 

criteria of een norm voor biologische 

afbreekbaarheid in het mariene milieu 

is/zijn ontwikkeld die van toepassing 

is/zijn op kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik die vallen onder de 

werkingssfeer van deze richtlijn en hun 

vervangingsproducten voor eenmalig 

gebruik, om te bepalen welke producten 

niet langer onderworpen hoeven worden 

aan beperkingen voor het in de handel 

brengen, in voorkomend geval. 

c) er voldoende wetenschappelijke en 

technische vorderingen zijn gemaakt, en er 

criteria of een Europese norm voor 

biologische afbreekbaarheid in het mariene 

milieu is/zijn ontwikkeld die van 

toepassing is/zijn op kunststofproducten 

voor eenmalig gebruik die vallen onder de 

werkingssfeer van deze richtlijn en hun 

vervangingsproducten voor eenmalig 

gebruik, om te bepalen welke producten 

niet langer onderworpen hoeven worden 

aan beperkingen voor het in de handel 

brengen of de consumptie, in voorkomend 

geval. 

 

 

Amendement  65 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – deel A – streepje 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

— Voedselverpakkingen, dat wil 

zeggen recipiënten zoals dozen, met of 

zonder deksel, die worden gebruikt voor 

voedingsmiddelen die bestemd zijn om ter 

plaatse of na afhaling direct, zonder enige 

verdere bereiding, uit de recipiënt 

geconsumeerd te worden, zoals 

voedselverpakkingen voor fastfood, maar 

met uitzondering van drankverpakkingen, 

borden en zakjes en wikkels die 

voedingsmiddelen bevatten, 

— Voedselverpakkingen, dat wil 

zeggen recipiënten zoals dozen, met of 

zonder deksel, die worden gebruikt voor 

voedingsmiddelen die bestemd zijn om ter 

plaatse of na afhaling direct, zonder enige 

verdere bereiding, uit de recipiënt 

geconsumeerd te worden, zoals 

voedselverpakkingen voor fastfood, maar 

met uitzondering van drankverpakkingen, 

borden en zakjes en wikkels die 

voedingsmiddelen voor huishoudelijk 

gebruik bevatten, met inbegrip van vlees 

indien er geen veilige alternatieven 

bestaan, 

 

 

Amendement  66 

Voorstel voor een richtlijn 
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Bijlage I – deel A – streepje 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

— bekers voor dranken, — bekers voor dranken, met inbegrip 

van deksels, 

 

Amendement  67 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – deel A – streepje 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 — kunststofkratten voor eenmalig 

gebruik bestemd voor de verpakking en 

het vervoer van landbouw- en 

visserijproducten, 

 

Amendement  68 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – deel A – streepje 2 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 — drankflessen. 

 

 

Amendement  69 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – deel B – streepje 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

— bestek (vorken, messen, lepels, 

eetstokjes), 

— bestek (vorken, messen, lepels, 

eetstokjes), tenzij in gesloten systemen 

waar inzameling, hergebruik en/of 

recycling volledig is gewaarborgd, 

 

 

Amendement  70 

Voorstel voor een richtlijn 
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Bijlage I – deel B – streepje 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

— borden, — borden, tenzij in gesloten systemen 

waar inzameling, hergebruik en/of 

recycling volledig is gewaarborgd, 

 

 

Amendement  71 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – deel B – streepje 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

— rietjes, met uitzondering van rietjes 

bedoeld en gebruikt voor medische 

doeleinden, 

— rietjes, met uitzondering van rietjes 

bedoeld en gebruikt voor medische 

doeleinden, alsook rietjes die zijn 

ingebouwd in de drankverpakking en 

hieraan bevestigd zijn, 

 

Amendement  72 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – deel B – streepje 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 - polystyreen in alle toepassingen, 

behalve wanneer voor een specifieke 

toepassing kan worden aangetoond dat 

het materiaal de grootste milieu- en 

maatschappelijke voordelen oplevert voor 

die toepassing en wordt ingezameld voor 

afvalverwerking, 

 

 

 

Amendement  73 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – deel B – streepje 6 ter (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 - onder invloed van zuurstof 

afbreekbare kunststoffen in alle 

toepassingen, 

 

Amendement  74 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – deel B – streepje 6 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 - kunststoffen bevattende 

levensmiddelenverpakkingen of 

contactmaterialen die bijdragen aan 

belasting van de bodem door microplastics 

bij compostering of biogasvergisting, zoals 

uit kunststof vervaardigde of met 

kunststof geïmpregneerde theezakjes, 

 

Amendement  75 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – deel B – streepje 6 quinquies (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 - zeer lichte plastic draagtassen 

volgens de definitie van Richtlijn 

(EU) 2015/720, met uitzondering van deze 

voor vlees, vis en zuivelproducten, om 

hygiënische redenen, 

 

 

Amendement  76 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – deel B – streepje 6 sexies (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 - primaire verpakking van 

individueel verpakt snoep en gebak, 
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Amendement  77 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – deel B – streepje 6 septies (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 - suikerstokken en lolly's, 

 

 

Amendement  78 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – deel B – streepje 6 octies (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 - primaire verpakking van groente 

en fruit die niet noodzakelijk is om het 

product te bewaren, 

 

Amendement  79 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – deel C – streepje 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

— Drankverpakkingen, dat wil zeggen 

recipiënten voor het houden van dranken 

zoals drankflessen, met inbegrip van de 

bijbehorende doppen of deksels. 

— Drankverpakkingen, dat wil zeggen 

recipiënten voor het houden van dranken 

zoals drankflessen, met inbegrip van de 

bijbehorende etiketten, doppen of deksels, 

alsook kunststoffen recipiënten met een 

deksel voor eenmalig gebruik voor 

salades, yoghurt en fruit.  

 

Amendement  80 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – deel D – streepje 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

— vochtige doekjes, m.a.w. vooraf 

bevochtigde doekjes voor persoonlijke 

— vochtige doekjes, m.a.w. vooraf 

bevochtigde doekjes voor persoonlijke 
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hygiëne, en voor huishoudelijk en 

industrieel gebruik, 

hygiëne, en voor huishoudelijk en 

industrieel gebruik, die kunststoffen 

bevatten, 

 

Amendement  81 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – deel D – streepje 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 - kunststoffen voor 

landbouwdoeleinden, indien is vastgesteld 

dat zij lokaal of nationaal aanzienlijk 

bijdragen aan kunststofvervuiling in het 

milieu en indien de 

inzamelingspercentages minder dan 90 % 

bedragen. 

Amendement  82 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – deel E – streepje 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

— Voedselverpakkingen, dat wil 

zeggen recipiënten zoals dozen, met of 

zonder deksel, die worden gebruikt voor 

voedingsmiddelen die bestemd zijn om ter 

plaatse of na afhaling direct, zonder enige 

verdere bereiding, uit de recipiënt 

geconsumeerd te worden, zoals 

voedselverpakkingen voor fastfood, maar 

met uitzondering van drankverpakkingen, 

borden en zakjes en wikkels die 

voedingsmiddelen bevatten, 

– Voedselverpakkingen, dat wil zeggen 

recipiënten zoals dozen, met of zonder 

deksel, die zijn ontworpen en bestemd om 

aan het verkooppunt te worden gevuld, of 
die worden gebruikt voor 

voedingsmiddelen die bestemd zijn om ter 

plaatse of na afhaling direct, zonder enige 

verdere bereiding, uit de recipiënt 

geconsumeerd te worden, zoals 

voedselverpakkingen voor fastfood, maar 

met uitzondering van drankverpakkingen, 

borden en zakjes en wikkels die 

voedingsmiddelen bevatten, 

 

Amendement  83 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – deel E – streepje 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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— drankverpakkingen, dat wil zeggen 

recipiënten voor het houden van dranken 

zoals drankflessen, met inbegrip van de 

bijbehorende doppen of deksels, 

— drankverpakkingen, dat wil zeggen 

recipiënten voor het houden van dranken 

zoals drankflessen, met inbegrip van de 

bijbehorende etiketten, doppen of deksels, 

 

Amendement  84 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – deel E – streepje 4 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 - doppen en deksels die kunststoffen 

bevatten, 

 

Amendement  85 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – deel E – streepje 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

— vochtige doekjes, m.a.w. vooraf 

bevochtigde doekjes voor persoonlijke 

hygiëne, en voor huishoudelijk en 

industrieel gebruik, 

— vochtige doekjes, m.a.w. vooraf 

bevochtigde doekjes voor persoonlijke 

hygiëne, en voor huishoudelijk en 

industrieel gebruik, die kunststoffen 

bevatten, 

 

Amendement  86 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – deel E – streepje 8 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 - kunststoffen voor 

landbouwdoeleinden, bv. folie voor 

beschermde teelt, afdekplastic voor mulch 

en kuilvoeder, irrigatie- en 

afwateringsbuizen, zakken en 

verpakkingen van productiemiddelen, 

indien is vastgesteld dat zij lokaal of 

nationaal aanzienlijk bijdragen aan 

kunststofvervuiling in het milieu, 
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Amendement  87 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – deel E – streepje 8 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 - kunststofkratten voor eenmalig 

gebruik bestemd voor de verpakking en 

het vervoer van landbouw- en 

visserijproducten. 

 

 

Amendement  88 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – deel F – streepje 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 - kunststoffen voor 

landbouwdoeleinden, indien is vastgesteld 

dat zij lokaal of nationaal aanzienlijk 

bijdragen aan kunststofvervuiling in het 

milieu, waaronder afvalmateriaal als 

zeilen of folie voor beschermde teelt, voor 

mulch en kuilvoeder, hagelnetten of 

beschermingsnetten tegen plagen, 

irrigatie- en afwateringsbuizen, zakken en 

verpakkingen van productiemiddelen, 

bindtouw, verpakkingen van meststoffen 

en agrochemische producten. 

 

Amendement  89 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – deel G – streepje 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

— drankverpakkingen, dat wil zeggen 

recipiënten voor het houden van dranken 

zoals drankflessen, met inbegrip van de 

bijbehorende doppen of deksels, 

— drankverpakkingen, dat wil zeggen 

recipiënten voor het houden van dranken 

zoals drankflessen, met inbegrip van de 

bijbehorende etiketten, doppen of deksels, 
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Amendement  90 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – deel G – streepje 9 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 - kunststoffen voor 

landbouwdoeleinden, indien is vastgesteld 

dat zij lokaal of nationaal aanzienlijk 

bijdragen aan kunststofvervuiling in het 

milieu. 
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