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Amendement  46 

Younous Omarjee 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Titel 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voorstel voor een Voorstel voor een 

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD 

VERORDENING VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD 

betreffende de vermindering van de 

effecten van bepaalde kunststofproducten 

op het milieu 

betreffende de vermindering van de 

effecten van bepaalde kunststofproducten 

op het milieu 

(Voor de EER relevante tekst) (Voor de EER relevante tekst) 

Or. fr 

 

Amendement  47 

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Titel 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voorstel voor een Voorstel voor een 

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD 

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD 

betreffende de vermindering van de 

effecten van bepaalde kunststofproducten 

op het milieu 

betreffende de vermindering van de 

effecten van bepaalde kunststofproducten 

voor eenmalig gebruik op het milieu 

(Voor de EER relevante tekst) (Voor de EER relevante tekst) 

Or. fr 

 

Amendement  48 

Kateřina Konečná 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Visum 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Gezien het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie, en met name artikel 

192, lid 1, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie, en met name 

artikel 192, lid 1, en artikel 114 voor zover 

er sprake is van verpakking als 

gedefinieerd uit hoofde van artikel 3, lid 

1, van Richtlijn 94/62/EG, 

Or. en 

 

Amendement  49 

Claudiu Ciprian Tănăsescu 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Visum 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Gezien de mededeling van de Commissie 

aan het Europees Parlement, de Raad, het 

Europees Economisch en Sociaal Comité 

en het Comité van de Regio's met als titel 

"Een Europese strategie voor 

kunststoffen in een circulaire economie" 

(COM(2018) 28 final), 

Or. en 

 

Amendement  50 

Lynn Boylan, Younous Omarjee 

 

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 

(1) Het toenemende gebruik van 

kunststoffen in toepassingen met een korte 

levensduur, die niet met het oog op 

hergebruik of kostenefficiënte recycling 

zijn ontworpen, betekent dat de 

desbetreffende productie- en 

consumptiepatronen steeds minder efficiënt 
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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. 

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. 

__________________ __________________ 

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). 

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). 

Or. en 

Motivering 

We willen de functionaliteit van kunststoffen niet beklemtonen – door in de eerste woorden 

van deze richtlijn op het nut ervan te wijzen – aangezien met deze richtlijn wordt gestreefd 

naar de regulering van het in de handel brengen en het gebruik van kunststoffen die gevolgen 

hebben voor het milieu en de gezondheid. 

 

Amendement  51 

Margrete Auken, Tilly Metz 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 1 
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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) Het toenemende gebruik van 

kunststoffen in toepassingen met een korte 

levensduur, die niet met het oog op 

hergebruik of kostenefficiënte recycling 

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, maar ook in het 

terrestrische en het aquatische milieu, 

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). 

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). 

Or. en 

Motivering 

Aangezien dit voorstel ten doel heeft de gevolgen van kunststoffen voor het milieu te 

beperken, is het passender om de functionaliteiten van kunststoffen later in de tekst te 

beklemtonen, en ze niet als eerste punt van de tekst aan te voeren. Kunststofvervuiling beperkt 

zich niet tot het mariene milieu, maar tast ook het terrestrische en het aquatische milieu aan. 
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Amendement  52 

Sirpa Pietikäinen 

 

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 brede bruikbaarheid en relatief 

lage kostprijs van kunststoffen betekent dat 

dit materiaal steeds meer voorkomt in het 

dagelijkse leven. De wereldwijde jaarlijkse 

productie van kunststof is gestegen van 2 

miljoen ton in 1950 naar 381 miljoen ton 

in 2015, en zal in 2030 naar verwachting 

wederom zijn verdrievoudigd. Het 

toenemende gebruik van kunststoffen, ook 

in toepassingen met een korte levensduur, 

die niet met het oog op hergebruik of 

kostenefficiënte recycling 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 een aanmerkelijke 

vermindering van het absolute gebruik 

van kunststoffen te waarborgen en een 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). 

33 Mededeling van de Commissie aan het 

Europees Parlement, de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en het 

33 Mededeling van de Commissie aan het 

Europees Parlement, de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en het 
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Comité van de Regio's: "Een Europese 

strategie voor kunststoffen in een circulaire 

economie" (COM(2018) 28 final). 

Comité van de Regio's: "Een Europese 

strategie voor kunststoffen in een circulaire 

economie" (COM(2018) 28 final). 

Or. en 

 

Amendement  53 

Mairead McGuinness 

 

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 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 recycling 

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. De Europese kunststoffenstrategie 

is een eerste, kleine stap naar de 

totstandkoming van een circulaire 

economie die gebaseerd is op beperking, 

hergebruik en recycling van alle 

kunststofproducten. 

__________________ __________________ 

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 

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 
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rond – Een EU-actieplan voor de circulaire 

economie" (COM(2015) 0614 final). 

rond – Een EU-actieplan voor de circulaire 

economie" (COM(2015) 0614 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). 

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). 

Or. en 

 

Amendement  54 

Dubravka Šuica 

 

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 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 recycling 

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 en de totale hoeveelheid 

kunststoffen in het milieu te verminderen. 

__________________ __________________ 

32 Mededeling van de Commissie aan het 

Europees Parlement, de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en het 

32 Mededeling van de Commissie aan het 

Europees Parlement, de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en het 
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Comité van de Regio's: "Maak de cirkel 

rond – Een EU-actieplan voor de circulaire 

economie" (COM(2015) 0614 final). 

Comité van de Regio's: "Maak de cirkel 

rond – Een EU-actieplan voor de circulaire 

economie" (COM(2015) 0614 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). 

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). 

Or. en 

 

Amendement  55 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 bis) Kunststoffen spelen een nuttige rol 

in de economie en bieden essentiële 

toepassingsmogelijkheden in vele 

sectoren. Kunststoffen worden met name 

gebruikt voor verpakkingen (40 %) en in 

de bouwsector (20 %). Ook in de 

automobielsector, in de sector van 

elektrische en elektronische apparatuur 

en in de voedings- en landbouwsector 

wordt in aanzienlijke mate gebruik 

gemaakt van kunststof. Desalniettemin 

vragen de aanzienlijke negatieve milieu-, 

gezondheids- en economische effecten 

van bepaalde kunststofproducten om de 

vastlegging van een rechtskader om deze 

sterk negatieve effecten doeltreffend te 

verminderen, onder meer middels het 

beperken van het op de markt brengen 

van bepaalde producten voor eenmalig 

gebruik waarvoor algemeen beschikbare, 

meer circulaire alternatieven bestaan. 

Or. en 
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Amendement  56 

Claudiu Ciprian Tănăsescu 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 bis) Kunststofverpakkingen waarin 

voeding en dranken worden geserveerd en 

aanverwante artikelen garanderen de 

voedselhygiëne, beschermen de 

volksgezondheid en bieden miljoenen 

Europeanen dagelijks 

consumentenveiligheid. 

Or. en 

 

Amendement  57 

Sirpa Pietikäinen 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Circulaire benaderingen die 

prioriteit geven aan herbruikbare 

producten en systemen voor hergebruik 

zullen leiden tot een vermindering van het 

gegenereerde afval, en preventie staat aan 

de top van de afvalhiërarchie zoals 

vastgesteld in artikel 4 van Richtlijn 

2008/98/EG van het Europees Parlement 

en de Raad34. Dergelijke benaderingen 

sluiten ook aan bij duurzame-

ontwikkelingsdoelstelling nr. 1235 van de 

Verenigde Naties over duurzame 

consumptie- en productiepatronen. 

(2) Circulaire benaderingen die alle 

kunststoffen voor eenmalig gebruik uit 

het ontwerp verwijderen en deze, waar 

nodig, vervangen door duurzame op 

biologische basis geproduceerde 

materialen, en herbruikbare producten 

zullen leiden tot een vermindering van het 

gegenereerde afval, en preventie staat aan 

de top van de afvalhiërarchie zoals 

vastgesteld in artikel 4 van Richtlijn 

2008/98/EG van het Europees Parlement 

en de Raad34. Dergelijke benaderingen 

sluiten ook aan bij duurzame-

ontwikkelingsdoelstelling nr. 1235 van de 

Verenigde Naties over duurzame 

consumptie- en productiepatronen. 

__________________ __________________ 

34 Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 19 november 

2008 betreffende afvalstoffen en tot 

34 Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 19 november 

2008 betreffende afvalstoffen en tot 
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intrekking van een aantal richtlijnen (PB 

L 312 van 22.11.2008, blz. 3). 

intrekking van een aantal richtlijnen (PB 

L 312 van 22.11.2008, blz. 3). 

35 De Agenda 2030 voor duurzame 

ontwikkeling aangenomen door de 

Algemene Vergadering van de Verenigde 

Naties op 25 september 2015. 

35 De Agenda 2030 voor duurzame 

ontwikkeling aangenomen door de 

Algemene Vergadering van de Verenigde 

Naties op 25 september 2015. 

Or. en 

 

Amendement  58 

Jo Leinen 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Circulaire benaderingen die 

prioriteit geven aan herbruikbare producten 

en systemen voor hergebruik zullen leiden 

tot een vermindering van het gegenereerde 

afval, en preventie staat aan de top van de 

afvalhiërarchie zoals vastgesteld in artikel 

4 van Richtlijn 2008/98/EG van het 

Europees Parlement en de Raad34. 

Dergelijke benaderingen sluiten ook aan 

bij duurzame-ontwikkelingsdoelstelling nr. 

1235 van de Verenigde Naties over 

duurzame consumptie- en 

productiepatronen. 

(2) Met de bij deze richtlijn 

vastgestelde maatregelen dient ten volle te 

worden gestreefd naar circulaire 

benaderingen die prioriteit geven aan 

herbruikbare producten en systemen voor 

hergebruik ten koste van producten voor 

eenmalig gebruik. Alle maatregelen 

moeten, eerst en vooral, gericht zijn op 

een vermindering van het gegenereerde 

afval, en afvalpreventie bevorderen 

aangezien dit aan de top van de 

afvalhiërarchie staat zoals vastgesteld in 

artikel 4 van Richtlijn 2008/98/EG van het 

Europees Parlement en de Raad34. 

Aangezien producten voor eenmalig 

gebruik door hun korte levenscyclus vaak 

negatieve gevolgen hebben voor het 

klimaat of het milieu, moet er prioriteit 

worden gegeven aan de preventie en het 

hergebruik van producten die grote 

besparingen van CO2 en van kostbare 

grondstoffen kunnen opleveren. Deze 

richtlijn zal bijdragen tot het behalen van 

duurzame-ontwikkelingsdoelstelling nr. 

1235 van de Verenigde Naties over 

duurzame consumptie- en 

productiepatronen. 

__________________ __________________ 

34 Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 34 Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 
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Parlement en de Raad van 19 november 

2008 betreffende afvalstoffen en tot 

intrekking van een aantal richtlijnen (PB 

L 312 van 22.11.2008, blz. 3). 

Parlement en de Raad van 19 november 

2008 betreffende afvalstoffen en tot 

intrekking van een aantal richtlijnen (PB 

L 312 van 22.11.2008, blz. 3). 

35 De Agenda 2030 voor duurzame 

ontwikkeling aangenomen door de 

Algemene Vergadering van de Verenigde 

Naties op 25 september 2015. 

35 De Agenda 2030 voor duurzame 

ontwikkeling aangenomen door de 

Algemene Vergadering van de Verenigde 

Naties op 25 september 2015. 

Or. en 

 

Amendement  59 

Sirpa Pietikäinen 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Circulaire benaderingen die 

prioriteit geven aan herbruikbare producten 

en systemen voor hergebruik zullen leiden 

tot een vermindering van het gegenereerde 

afval, en preventie staat aan de top van de 

afvalhiërarchie zoals vastgesteld in artikel 

4 van Richtlijn 2008/98/EG van het 

Europees Parlement en de Raad34. 

Dergelijke benaderingen sluiten ook aan bij 

duurzame-ontwikkelingsdoelstelling nr. 

1235 van de Verenigde Naties over 

duurzame consumptie- en 

productiepatronen. 

(2) Circulaire benaderingen die 

prioriteit geven aan herbruikbare producten 

en systemen voor hergebruik zullen leiden 

tot een vermindering van het gegenereerde 

afval, en preventie staat aan de top van de 

afvalhiërarchie zoals vastgesteld in artikel 

4 van Richtlijn 2008/98/EG van het 

Europees Parlement en de Raad34. 

Dergelijke benaderingen vergen de 

bevordering van de invoering van 

herbruikbare of recyclebare producten, 

waaronder producten met gerecyclede 

inhoud, waarvoor dringend transparantie-

instrumenten moeten worden ontwikkeld 

met informatie over de bron en het vorige 

gebruik van het product, de chemische 

samenstelling ervan, de risico's voor 

gezondheid en milieu die samenhangen 

met de gebruiksbestemming van het 

product en de verwerkingsproblemen na 

gebruik ervan. Dergelijke benaderingen 
sluiten ook aan bij duurzame-

ontwikkelingsdoelstelling nr. 1235 van de 

Verenigde Naties over duurzame 

consumptie- en productiepatronen. 

__________________ __________________ 

34 Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 34 Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 
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Parlement en de Raad van 19 november 

2008 betreffende afvalstoffen en tot 

intrekking van een aantal richtlijnen (PB 

L 312 van 22.11.2008, blz. 3). 

Parlement en de Raad van 19 november 

2008 betreffende afvalstoffen en tot 

intrekking van een aantal richtlijnen (PB 

L 312 van 22.11.2008, blz. 3). 

35 De Agenda 2030 voor duurzame 

ontwikkeling aangenomen door de 

Algemene Vergadering van de Verenigde 

Naties op 25 september 2015. 

35 De Agenda 2030 voor duurzame 

ontwikkeling aangenomen door de 

Algemene Vergadering van de Verenigde 

Naties op 25 september 2015. 

Or. en 

 

Amendement  60 

Margrete Auken 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Circulaire benaderingen die 

prioriteit geven aan herbruikbare producten 

en systemen voor hergebruik zullen leiden 

tot een vermindering van het gegenereerde 

afval, en preventie staat aan de top van de 

afvalhiërarchie zoals vastgesteld in artikel 

4 van Richtlijn 2008/98/EG van het 

Europees Parlement en de Raad34. 

Dergelijke benaderingen sluiten ook aan bij 

duurzame-ontwikkelingsdoelstelling nr. 

1235 van de Verenigde Naties over 

duurzame consumptie- en 

productiepatronen. 

(2) Circulaire benaderingen die 

prioriteit geven aan veilige, niet-giftige, 

herbruikbare producten zonder gevaarlijke 

stoffen en systemen voor hergebruik zullen 

leiden tot een vermindering van het 

gegenereerde afval, en preventie staat aan 

de top van de afvalhiërarchie zoals 

vastgesteld in artikel 4 van Richtlijn 

2008/98/EG van het Europees Parlement 

en de Raad34. Dergelijke benaderingen 

sluiten ook aan bij duurzame-

ontwikkelingsdoelstelling nr. 1235 van de 

Verenigde Naties over duurzame 

consumptie- en productiepatronen. 

__________________ __________________ 

34 Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 19 november 

2008 betreffende afvalstoffen en tot 

intrekking van een aantal richtlijnen (PB 

L 312 van 22.11.2008, blz. 3). 

34 Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 19 november 

2008 betreffende afvalstoffen en tot 

intrekking van een aantal richtlijnen (PB 

L 312 van 22.11.2008, blz. 3). 

35 De Agenda 2030 voor duurzame 

ontwikkeling aangenomen door de 

Algemene Vergadering van de Verenigde 

Naties op 25 september 2015. 

35 De Agenda 2030 voor duurzame 

ontwikkeling aangenomen door de 

Algemene Vergadering van de Verenigde 

Naties op 25 september 2015. 

Or. en 
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Motivering 

Aangezien deze richtlijn ten doel heeft de gevolgen van kunststof voor het milieu te 

verminderen, is het belangrijk de scheikundige bestanddelen van alle soorten kunststoffen, 

zowel voor eenmalig als voor meermalig gebruik, die van invloed kunnen zijn op het milieu en 

de menselijke gezondheid, in aanmerking te nemen. 

 

Amendement  61 

Massimo Paolucci 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Circulaire benaderingen die 

prioriteit geven aan herbruikbare producten 

en systemen voor hergebruik zullen leiden 

tot een vermindering van het gegenereerde 

afval, en preventie staat aan de top van de 

afvalhiërarchie zoals vastgesteld in 

artikel 4 van Richtlijn 2008/98/EG van het 

Europees Parlement en de Raad34. 

Dergelijke benaderingen sluiten ook aan bij 

duurzame-ontwikkelingsdoelstelling 

nr. 1235 van de Verenigde Naties over 

duurzame consumptie- en 

productiepatronen. 

(2) Circulaire benaderingen die 

prioriteit geven aan herbruikbare producten 

en systemen voor hergebruik alsmede aan 

recyclebaarheid van producten zullen 

leiden tot een vermindering van het 

gegenereerde afval, en preventie staat aan 

de top van de afvalhiërarchie zoals 

vastgesteld in artikel 4 van Richtlijn 

2008/98/EG van het Europees Parlement 

en de Raad34. Dergelijke benaderingen 

sluiten ook aan bij duurzame-

ontwikkelingsdoelstelling nr. 1235 van de 

Verenigde Naties over duurzame 

consumptie- en productiepatronen. 

__________________ __________________ 

34 Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 19 november 

2008 betreffende afvalstoffen en tot 

intrekking van een aantal richtlijnen (PB L 

312 van 22.11.2008, blz. 3). 

34 Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 19 november 

2008 betreffende afvalstoffen en tot 

intrekking van een aantal richtlijnen (PB L 

312 van 22.11.2008, blz. 3). 

35 De Agenda 2030 voor duurzame 

ontwikkeling aangenomen door de 

Algemene Vergadering van de Verenigde 

Naties op 25 september 2015. 

35 De Agenda 2030 voor duurzame 

ontwikkeling aangenomen door de 

Algemene Vergadering van de Verenigde 

Naties op 25 september 2015. 

Or. it 

 

Amendement  62 

Lynn Boylan, Younous Omarjee, Kateřina Konečná 



 

PE627.610v01-00 16/161 AM\1162120NL.docx 

NL 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Circulaire benaderingen die 

prioriteit geven aan herbruikbare producten 

en systemen voor hergebruik zullen leiden 

tot een vermindering van het gegenereerde 

afval, en preventie staat aan de top van de 

afvalhiërarchie zoals vastgesteld in artikel 

4 van Richtlijn 2008/98/EG van het 

Europees Parlement en de Raad34. 

Dergelijke benaderingen sluiten ook aan bij 

duurzame-ontwikkelingsdoelstelling nr. 

1235 van de Verenigde Naties over 

duurzame consumptie- en 

productiepatronen. 

(2) Circulaire benaderingen die 

prioriteit geven aan niet-giftige 

herbruikbare producten en systemen voor 

hergebruik zullen leiden tot een 

vermindering van het gegenereerde afval, 

en preventie staat aan de top van de 

afvalhiërarchie zoals vastgesteld in artikel 

4 van Richtlijn 2008/98/EG van het 

Europees Parlement en de Raad34. 

Dergelijke benaderingen sluiten ook aan bij 

duurzame-ontwikkelingsdoelstelling nr. 

1235 van de Verenigde Naties over 

duurzame consumptie- en 

productiepatronen. 

__________________ __________________ 

34 Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 19 november 

2008 betreffende afvalstoffen en tot 

intrekking van een aantal richtlijnen (PB 

L 312 van 22.11.2008, blz. 3). 

34 Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 19 november 

2008 betreffende afvalstoffen en tot 

intrekking van een aantal richtlijnen (PB 

L 312 van 22.11.2008, blz. 3). 

35 De Agenda 2030 voor duurzame 

ontwikkeling aangenomen door de 

Algemene Vergadering van de Verenigde 

Naties op 25 september 2015. 

35 De Agenda 2030 voor duurzame 

ontwikkeling aangenomen door de 

Algemene Vergadering van de Verenigde 

Naties op 25 september 2015. 

Or. en 

 

Amendement  63 

Younous Omarjee 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 bis) Op wereldschaal wordt jaarlijks 5 

tot 13 miljoen ton kunststoffen in de 

wereldzeeën geloosd, en tot dusver drijft 

er meer dan 150 miljoen ton kunststoffen 

en microplastics, waarvan een groot deel 
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kunststofproducten voor eenmalig 

gebruik, in de oceaan, waar ze ernstige 

schade toebrengen aan de mariene fauna 

en flora, het wereldklimaat en de 

biodiversiteit. Als er geen maatregelen 

worden genomen, zullen de oceanen 

volgens het VN-Milieuprogramma tegen 

2050 meer kunststoffen dan vissen 

bevatten. 

Or. fr 

 

Amendement  64 

Mairead McGuinness 

 

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. 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 een leidende 

rol op zich nemen bij het aanpakken van 

zwerfvuil op zee. 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. 

__________________ __________________ 

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. 



 

PE627.610v01-00 18/161 AM\1162120NL.docx 

NL 

Or. en 

 

Amendement  65 

Sirpa Pietikäinen 

 

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. Jaarlijks 

worden meer dan 100 miljoen zeedieren 

gedood door kunststofzwerfvuil in de 

oceaan. 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 

een leidende rol op zich nemen, haar 

investeringen verhogen, onder meer in 

opruimcampagnes op zee, en vastberaden 

maatregelen treffen om zwerfvuil op zee 

aan te pakken en op die manier als 

voorbeeld voor de rest van de wereld te 

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, die gericht moeten zijn op 

een wereldwijd verdrag inzake 

kunststoffen dat onder meer kunststoffen 

voor eenmalig gebruik verbiedt. 

__________________ __________________ 

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. 

Or. en 
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Amendement  66 

Younous Omarjee 

 

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. 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, bij voorrang op haar 

eigen grondgebied, en zou als voorbeeld 

voor de rest van de wereld moeten kunnen 

dienen en het initiatief moeten nemen van 

concrete maatregelen voor het opruimen 

van kunststofvervuiling in de oceanen. 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. 

__________________ __________________ 

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. 

Or. fr 

 

Amendement  67 

Margrete Auken 
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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 wanneer het een gevaar vormt voor 

het bereiken van een goede milieutoestand 

van hun maritieme wateren, met bijzondere 

aandacht voor de chemische 

samenstelling van de kunststoffen en de 

hoeveelheden ervan, en 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 

L 332 van 28.12.2000, blz. 81). 

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 

L 332 van 28.12.2000, blz. 81). 

39 Richtlijn 2000/60/EG van het Europees 39 Richtlijn 2000/60/EG van het Europees 
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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). 

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). 

Or. en 

Motivering 

De kaderrichtlijn mariene strategie pakt "chemische omstandigheden" aan. Daarom is het op 

zijn plaats om hier uitdrukkelijk te verwijzen naar de chemische samenstelling en 

hoeveelheden chemische stoffen in kunststof, aangezien de verbanden tussen kunststof en de 

gevolgen voor de gezondheid ook verder worden vermeld in overweging 5 en in artikel 1. 

Chemische stoffen in kunststofproducten worden in verband gebracht met de toxiciteit of de 

chronische gevolgen van bepaalde additieven. 

 

Amendement  68 

Francesc Gambús 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 bis) In het Europese meerlagige 

bestuursmodel zijn regionale en lokale 

autoriteiten van groot belang voor een 

doeltreffende tenuitvoerlegging van 

beleidsmaatregelen voor een circulaire 

economie. Regionale en lokale 

autoriteiten zijn, op grond van regelingen 

waarbij zij een deel van de macht krijgen 

of dankzij de grondwettelijke toewijzing 

van bevoegdheden, vaak verantwoordelijk 

voor de opstelling en tenuitvoerlegging 

van wetten, beleid, strategieën en 

belastingmechanismen op gebieden die 

rechtstreeks bijdragen tot de overgang 

naar een circulaire economie, en 

voornamelijk voor de ontwikkeling van 
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maatregelen met betrekking tot de private 

sector en de consumenten. 

Or. en 

 

Amendement  69 

Margrete Auken, Tilly Metz 

 

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 worden 

gerecycled, 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, alsook voor 

de menselijke gezondheid en de 

diergezondheid. Verder kunnen zij ook 

nadelig zijn voor activiteiten als toerisme, 

visvangst en scheepvaart. 

Or. en 

Motivering 

De chemische bestanddelen van bepaalde kunststofproducten vormen effectief een bedreiging 

voor de menselijke gezondheid. 
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Amendement  70 

Lynn Boylan, Younous Omarjee 

 

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 worden 

gerecycled, 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 de 

menselijke gezondheid. Verder kunnen zij 

ook nadelig zijn voor activiteiten als 

toerisme, visvangst en scheepvaart. 

Or. en 

 

Amendement  71 

Massimo Paolucci, Guillaume Balas, Jytte Guteland, Simona Bonafè 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 5 
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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 worden 

gerecycled, en vaak als zwerfvuil eindigen. 

Een groot deel van het vistuig en 

aquacultuurgerei dat in de handel wordt 

gebracht, wordt niet voor afvalverwerking 

ingezameld. Kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik en vistuig en 

aquacultuurgerei dat kunststoffen bevat, 

zoals korven, vallen, vlotters en boeien, 

netten, lijnen, touwen en koorden, 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. 

Or. en 

 

Amendement  72 

Margrete Auken, Tilly Metz 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 bis) De Unie moet ten aanzien van het 

probleem van microplastics een 

alomvattende aanpak hanteren en dient 

alle producenten aan te moedigen om 
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microplastics als ingrediënt uit hun 

bereidingen te verwijderen en te 

voorkomen dat microplastics in het milieu 

terechtkomen. De beperkingsprocedure 

van de Reach-verordening moet gericht 

zijn op het breedst mogelijke 

toepassingsgebied voor doelbewust 

toegevoegde microplastics, terwijl de Unie 

ook dringend maatregelen moet 

goedkeuren om de grootste directe 

bronnen aan te pakken van microplastics 

die onbedoeld worden gevormd en die in 

het aquatische en terrestrische milieu 

terechtkomen, waarbij specifieke 

aandacht dient te worden besteed aan de 

fabrikanten van textiel en banden en de 

preventie van de lekkage van 

preproductiepellets. 

Or. en 

Motivering 

Uit hoofde van de Reach-verordening moet een alomvattende beperking op alle doelbewust 

toegevoegde microplastics als ingrediënt in bereidingen worden vastgesteld. Er is een 

alomvattende aanpak nodig van andere bronnen van microplastics, waarbij dringend 

voorrang moet worden gegeven aan de drie belangrijkste directe bronnen, namelijk banden, 

textiel en pellets. Uit reeds verricht onderzoek zijn passende maatregelen naar voren 

gekomen voor de preventie van de lekkage van preproductiepellets, onder meer de 

ontwikkeling van een aanpak van de toeleveringsketen. Dergelijke maatregelen moeten 

dringend op Unieniveau worden bevorderd. 

 

Amendement  73 

Mark Demesmaeker 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) In de bestaande Europese 

wetgeving40 en beleidsinstrumenten 

worden enkele regelgevende oplossingen 

aangeboden om het probleem van 

zwerfvuil op zee aan te pakken. 

Kunststofafval is in het bijzonder 

onderworpen aan algemene Europese 

(6) Een goed afvalbeheer blijft 

essentieel voor de preventie van (marien) 

zwerfvuil. In de bestaande Europese 

wetgeving40 en beleidsinstrumenten 

worden enkele regelgevende oplossingen 

aangeboden om het probleem van 

zwerfvuil op zee aan te pakken. 
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maatregelen en doelstellingen inzake 

afvalbeheer zoals de streefwaarde voor 

recyclage voor kunststoffen 

verpakkingsafval41 en de recentelijk 

goedgekeurde doelstelling in de 

kunststoffenstrategie42 die ervoor moet 

zorgen dat al het kunststoffen 

verpakkingsmateriaal tegen 2030 

recycleerbaar is. De gevolgen van die 

wetgeving voor het zwerfvuil op zee is 

echter ontoereikend, en de nationale 

maatregelen ter preventie en vermindering 

van zwerfvuil op zee verschillen in 

reikwijdte en ambitieniveau. Bovendien 

kunnen sommige van die maatregelen, met 

name de marketingbeperkingen voor 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik, 

de handel in de Unie belemmeren en het 

concurrentievermogen vervalsen. 

Kunststofafval is in het bijzonder 

onderworpen aan algemene Europese 

maatregelen en doelstellingen inzake 

afvalbeheer zoals de streefwaarde voor 

recycling voor kunststoffen 

verpakkingsafval41 en de recentelijk 

goedgekeurde doelstelling in de 

kunststoffenstrategie42 die ervoor moet 

zorgen dat al het kunststoffen 

verpakkingsmateriaal tegen 2030 

recyclebaar is. De gevolgen van die 

wetgeving voor het zwerfvuil op zee is 

echter ontoereikend, en de nationale 

maatregelen ter preventie en vermindering 

van zwerfvuil op zee verschillen in 

reikwijdte en ambitieniveau. Bovendien 

kunnen sommige van die maatregelen, met 

name de marketingbeperkingen voor 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik, 

de handel in de Unie belemmeren en het 

concurrentievermogen vervalsen. 

__________________ __________________ 

40 Richtlijn 2008/98/EG, Richtlijn 

2000/59/EG, Richtlijn 2000/60/EG, 

Richtlijn 2008/56/EG en Verordening (EG) 

nr. 1224/2009 van de Raad van 

20 november 2009 tot vaststelling van een 

communautaire controleregeling die de 

naleving van de regels van het 

gemeenschappelijk visserijbeleid moet 

garanderen, tot wijziging van de 

Verordeningen (EG) nr. 847/96, (EG) 

nr. 2371/2002, (EG) nr. 811/2004, (EG) 

nr. 768/2005, (EG) nr. 2115/2005, (EG) 

nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) 

nr. 509/2007, (EG) nr. 676/2007, (EG) 

nr. 1098/2007, (EG) nr. 1300/2008, (EG) 

nr. 1342/2008 en tot intrekking van de 

Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) 

nr. 1627/94 en (EG) nr. 1966/2006 (PB 

L 343 van 22.12.2009, blz. 1). 

40 Richtlijn 2008/98/EG, Richtlijn 

2000/59/EG, Richtlijn 2000/60/EG, 

Richtlijn 2008/56/EG en Verordening (EG) 

nr. 1224/2009 van de Raad van 

20 november 2009 tot vaststelling van een 

communautaire controleregeling die de 

naleving van de regels van het 

gemeenschappelijk visserijbeleid moet 

garanderen, tot wijziging van de 

Verordeningen (EG) nr. 847/96, (EG) 

nr. 2371/2002, (EG) nr. 811/2004, (EG) 

nr. 768/2005, (EG) nr. 2115/2005, (EG) 

nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) 

nr. 509/2007, (EG) nr. 676/2007, (EG) 

nr. 1098/2007, (EG) nr. 1300/2008, (EG) 

nr. 1342/2008 en tot intrekking van de 

Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) 

nr. 1627/94 en (EG) nr. 1966/2006 (PB 

L 343 van 22.12.2009, blz. 1). 

41 Richtlijn 94/62/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 20 december 

1994 betreffende verpakking en 

verpakkingsafval (PB L 365 van 

31.12.1994, blz. 10). 

41 Richtlijn 94/62/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 20 december 

1994 betreffende verpakking en 

verpakkingsafval (PB L 365 van 

31.12.1994, blz. 10). 

42 Mededeling van de Commissie aan het 42 Mededeling van de Commissie aan het 
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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). 

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). 

Or. en 

Motivering 

Er moet duidelijk worden onderstreept dat afvalpreventie begint met passend afvalbeheer. 

 

Amendement  74 

Lynn Boylan, Younous Omarjee 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) In de bestaande Europese 

wetgeving40 en beleidsinstrumenten 

worden enkele regelgevende oplossingen 

aangeboden om het probleem van 

zwerfvuil op zee aan te pakken. 

Kunststofafval is in het bijzonder 

onderworpen aan algemene Europese 

maatregelen en doelstellingen inzake 

afvalbeheer zoals de streefwaarde voor 

recyclage voor kunststoffen 

verpakkingsafval41 en de recentelijk 

goedgekeurde doelstelling in de 

kunststoffenstrategie42 die ervoor moet 

zorgen dat al het kunststoffen 

verpakkingsmateriaal tegen 2030 

recycleerbaar is. De gevolgen van die 

wetgeving voor het zwerfvuil op zee is 

echter ontoereikend, en de nationale 

maatregelen ter preventie en vermindering 

van zwerfvuil op zee verschillen in 

reikwijdte en ambitieniveau. Bovendien 

kunnen sommige van die maatregelen, met 

name de marketingbeperkingen voor 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik, 

de handel in de Unie belemmeren en het 

concurrentievermogen vervalsen. 

(6) In de bestaande Europese 

wetgeving40 en beleidsinstrumenten 

worden enkele regelgevende oplossingen 

aangeboden om het probleem van 

zwerfvuil op zee aan te pakken. 

Kunststofafval is in het bijzonder 

onderworpen aan algemene Europese 

maatregelen en doelstellingen inzake 

afvalbeheer zoals de streefwaarde voor 

recycling voor kunststoffen 

verpakkingsafval41 en de recentelijk 

goedgekeurde doelstelling in de 

kunststoffenstrategie42 die ervoor moet 

zorgen dat al het kunststoffen 

verpakkingsmateriaal tegen 2030 

recyclebaar is. De gevolgen van die 

wetgeving voor het zwerfvuil op zee is 

echter ontoereikend, en de nationale 

maatregelen ter preventie en vermindering 

van zwerfvuil op zee verschillen in 

reikwijdte en ambitieniveau. Bovendien 

kunnen sommige van die maatregelen, met 

name de marketingbeperkingen voor 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik, 

de handel in de Unie belemmeren en het 

concurrentievermogen vervalsen, zodat de 

lidstaten worden ontmoedigd om op hun 
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niveau verdere maatregelen te treffen. 

__________________ __________________ 

40 Richtlijn 2008/98/EG, Richtlijn 

2000/59/EG, Richtlijn 2000/60/EG, 

Richtlijn 2008/56/EG en Verordening (EG) 

nr. 1224/2009 van de Raad van 

20 november 2009 tot vaststelling van een 

communautaire controleregeling die de 

naleving van de regels van het 

gemeenschappelijk visserijbeleid moet 

garanderen, tot wijziging van de 

Verordeningen (EG) nr. 847/96, (EG) 

nr. 2371/2002, (EG) nr. 811/2004, (EG) 

nr. 768/2005, (EG) nr. 2115/2005, (EG) 

nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) 

nr. 509/2007, (EG) nr. 676/2007, (EG) 

nr. 1098/2007, (EG) nr. 1300/2008, (EG) 

nr. 1342/2008 en tot intrekking van de 

Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) 

nr. 1627/94 en (EG) nr. 1966/2006 (PB 

L 343 van 22.12.2009, blz. 1). 

40 Richtlijn 2008/98/EG, Richtlijn 

2000/59/EG, Richtlijn 2000/60/EG, 

Richtlijn 2008/56/EG en Verordening (EG) 

nr. 1224/2009 van de Raad van 

20 november 2009 tot vaststelling van een 

communautaire controleregeling die de 

naleving van de regels van het 

gemeenschappelijk visserijbeleid moet 

garanderen, tot wijziging van de 

Verordeningen (EG) nr. 847/96, (EG) 

nr. 2371/2002, (EG) nr. 811/2004, (EG) 

nr. 768/2005, (EG) nr. 2115/2005, (EG) 

nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) 

nr. 509/2007, (EG) nr. 676/2007, (EG) 

nr. 1098/2007, (EG) nr. 1300/2008, (EG) 

nr. 1342/2008 en tot intrekking van de 

Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) 

nr. 1627/94 en (EG) nr. 1966/2006 (PB 

L 343 van 22.12.2009, blz. 1). 

41 Richtlijn 94/62/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 20 december 

1994 betreffende verpakking en 

verpakkingsafval (PB L 365 van 

31.12.1994, blz. 10). 

41 Richtlijn 94/62/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 20 december 

1994 betreffende verpakking en 

verpakkingsafval (PB L 365 van 

31.12.1994, blz. 10). 

42 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). 

42 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). 

Or. en 

 

Amendement  75 

Elisabetta Gardini, Alberto Cirio, Lorenzo Cesa, Stefano Maullu, Massimiliano Salini, 

Giovanni La Via 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (6 bis) De bevordering van onderzoek en 
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innovatie in de verpakkingssector is een 

cruciale factor om de totstandkoming van 

een duurzamer waardeketen te 

bevorderen. Dit vereist een versterking 

van de desbetreffende 

financieringsmechanismen in de context 

van de Europese 

programmeringsinstrumenten voor O&O, 

zoals het kaderprogramma van de EU 

voor onderzoek en innovatie (d.w.z. 

Horizon 2020), met het oog op de 

toekomstige strategische agenda voor 

onderzoek en innovatie op het gebied van 

kunststoffen. 

Or. en 

Motivering 

De doelstellingen van de kunststoffenstrategie kunnen maar worden bereikt als de 

verpakkingssector ondersteuning en middelen voor onderzoek en innovatie ontvangt. 

 

Amendement  76 

Margrete Auken 

 

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 

schatting ongeveer 86 % 

vertegenwoordigen van alle 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

die op de stranden van de Unie wordt 

aangetroffen. 

(7) Om de inspanningen te 

concentreren op de gebieden waar zij het 

hardst nodig zijn, moet deze richtlijn van 

toepassing zijn op de vaakst aangetroffen 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik, 

die in aantal stuks naar schatting ongeveer 

86 % vertegenwoordigen van alle 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

die op de stranden van de Unie worden 

aangetroffen, en op vistuig dat 

aanzienlijke schade, zoals vervuiling van 

de zee, veroorzaakt. In de context van de 

overgang naar een circulaire economie, 

moeten de lidstaten bovendien streven 

naar een algehele vermindering van de 

consumptie van alle producten en 

verpakkingen voor eenmalig gebruik.  
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Or. en 

Motivering 

Hoewel kunststoffen voor eenmalig gebruik de prioriteit van deze richtlijn moeten blijven, is 

het, om tot een werkelijk circulaire economie te komen, belangrijk om te streven naar een 

beperking van de algehele consumptie van alle kunststoffen, verpakkingsmaterialen en 

producten voor eenmalig gebruik, in overeenstemming met de afvalhiërarchie. 

 

Amendement  77 

Lynn Boylan, Younous Omarjee, Kateřina Konečná 

 

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 

schatting ongeveer 86 % 

vertegenwoordigen van alle 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

die op de stranden van de Unie wordt 

aangetroffen. 

(7) Om de inspanningen te 

concentreren op de gebieden waar zij het 

hardst nodig zijn, moet deze richtlijn van 

toepassing zijn op de vaakst aangetroffen 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik, 

die in aantal stuks naar schatting ongeveer 

86 % vertegenwoordigen van alle 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

die op de stranden van de Unie worden 

aangetroffen, evenals op vistuig. De 

overgang naar een circulaire economie 

zal een vermindering van het algehele 

gebruik van kunststoffen voor eenmalig 

gebruik vereisen. 

Or. en 

 

Amendement  78 

Massimo Paolucci, Simona Bonafè, Miriam Dalli 

 

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 

(7) Om de inspanningen te 

concentreren op de gebieden waar zij het 

hardst nodig zijn, zou deze richtlijn van 

toepassing moeten zijn op de 
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aangetroffen kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik, die in aantal stuks naar 

schatting ongeveer 86 % 

vertegenwoordigen van alle 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 
die op de stranden van de Unie wordt 

aangetroffen. 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

die het vaakst op de stranden van de Unie 

worden aangetroffen. 

Or. it 

Motivering 

Dit amendement heeft tot doel de lijst met producten waarop deze richtlijn van toepassing is 

te herzien, ook in de toekomst. 

 

Amendement  79 

Mark Demesmaeker 

 

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 

schatting ongeveer 86 % 

vertegenwoordigen van alle 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

die op de stranden van de Unie wordt 

aangetroffen. 

(7) Om de inspanningen te 

concentreren op de gebieden waar zij het 

hardst nodig zijn, moet deze richtlijn van 

toepassing zijn op de vaakst aangetroffen 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik, 

die in aantal stuks naar schatting ongeveer 

86 % vertegenwoordigen van alle 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

die op de stranden van de Unie worden 

aangetroffen. 

Or. en 

Motivering 

De richtlijn moet bredere doelstellingen hebben en het moet ook mogelijk zijn om het 

toepassingsgebied ervan te verbreden bij een herziening in de toekomst. 

 

Amendement  80 

Sirpa Pietikäinen 
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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 

schatting ongeveer 86 % 

vertegenwoordigen van alle 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

die op de stranden van de Unie wordt 

aangetroffen. 

(7) Hoewel deze stap in de goede 

richting welkom is, moet deze richtlijn, om 

te garanderen dat de genomen 

maatregelen toereikend zijn om het 

probleem op te lossen en drastisch genoeg 

om te voorkomen dat de situatie 

onhanteerbaar wordt, van toepassing zijn 

op alle kunststofproducten voor eenmalig 

gebruik op de markt. Omdat de productie 

van kunststoffen blijft toenemen, moet 

een plan worden opgesteld voor de 

vervanging en geleidelijke eliminatie van 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

in al hun vormen, met inbegrip van 

coatings. 

Or. en 

 

Amendement  81 

Julie Girling, Elisabetta Gardini 

 

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 

schatting ongeveer 86 % 

vertegenwoordigen van alle 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

die op de stranden van de Unie wordt 

aangetroffen. 

(7) Om de inspanningen te 

concentreren op de gebieden waar zij het 

hardst nodig zijn, en rekening houdend 

met het evenredigheidsbeginsel, zou deze 

richtlijn alleen van toepassing moeten zijn 

op de vaakst aangetroffen 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik, 

die in aantal stuks naar schatting ongeveer 

86 % vertegenwoordigen van alle 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

die op de stranden van de Unie worden 

aangetroffen, wanneer er 

wetenschappelijke bewijzen bestaan dat 

deze producten het mariene milieu 

ernstige schade toebrengen. 
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Or. en 

Motivering 

Evenredigheid is van cruciaal belang, met name voor producten die niet vaak voorkomen. 

Ook moeten er uitdrukkelijke en duidelijke bewijzen bestaan dat ze het milieu schade 

toebrengen. 

 

Amendement  82 

Inés Ayala Sender, Clara Eugenia Aguilera García 

 

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 

schatting ongeveer 86 % 

vertegenwoordigen van alle 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

die op de stranden van de Unie wordt 

aangetroffen. 

(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 

schatting ongeveer 86 % 

vertegenwoordigen van alle 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

die op de stranden van de Unie worden 

aangetroffen. Niettemin moet worden 

beklemtoond dat het gebruik van 

kunststoffen in verpakkingen voor 

voedingsmiddelen in de Unie streng 

gereglementeerd is. 

Or. en 

 

Amendement  83 

Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Soledad Cabezón Ruiz 

 

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 

(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 
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aangetroffen kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik, die in aantal stuks naar 

schatting ongeveer 86 % 

vertegenwoordigen van alle 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

die op de stranden van de Unie wordt 

aangetroffen. 

aangetroffen kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik, die in aantal stuks naar 

schatting ongeveer 86 % 

vertegenwoordigen van alle 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

die op de stranden van de Unie worden 

aangetroffen en die volgens 

wetenschappelijke gegevens de grootste 

schade veroorzaken. 

Or. it 

 

Amendement  84 

Younous Omarjee 

 

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 

schatting ongeveer 86 % 

vertegenwoordigen van alle 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

die op de stranden van de Unie wordt 

aangetroffen. 

(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 

schatting ongeveer 86 % 

vertegenwoordigen van alle 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

die op de stranden van de Unie worden 

aangetroffen, en zou met deze richtlijn 

moeten worden gestreefd naar een verbod 

op alle kunststofproducten voor eenmalig 

gebruik tegen 2025. 

Or. fr 

 

Amendement  85 

Paul Brannen 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 7 
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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 

schatting ongeveer 86 % 

vertegenwoordigen van alle 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

die op de stranden van de Unie wordt 

aangetroffen. 

(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 

schatting ongeveer 86 % 

vertegenwoordigen van alle 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

die op de stranden van de Unie worden 

aangetroffen, en voorts op de vaakst 

gebruikte kunststofproducten in de 

landbouw. 

Or. en 

 

Amendement  86 

Michel Dantin 

 

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 

schatting ongeveer 86 % 

vertegenwoordigen van alle 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

die op de stranden van de Unie wordt 

aangetroffen. 

(7) Om de inspanningen te 

concentreren op de gebieden waar zij het 

hardst nodig zijn is deze richtlijn alleen van 

toepassing op de vaakst aangetroffen 

categorieën van kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik, die in de bijlage bij deze 

richtlijn zijn opgenomen en die in aantal 

stuks naar schatting ongeveer 86 % 

vertegenwoordigen van alle 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

die op de stranden van de Unie worden 

aangetroffen. 

Or. fr 

 

Amendement  87 

Karin Kadenbach 
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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 

schatting ongeveer 86 % 

vertegenwoordigen van alle 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

die op de stranden van de Unie wordt 

aangetroffen. 

(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 

schatting ongeveer 86 % 

vertegenwoordigen van alle 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

die op de stranden en in de kustwateren 

van de Unie worden aangetroffen. 

Or. de 

Motivering 

Het is ontoereikend en te kortzichtig om alleen rekening te houden met de op stranden 

aangetroffen producten voor eenmalig gebruik. Aangezien veel afval van de kust naar open 

zee wordt gevoerd en omgekeerd, moet ook afval dat in wateren nabij de kust wordt 

aangetroffen in aanmerking worden genomen. Dat afval heeft eveneens zeer negatieve 

gevolgen voor het aquatische ecosysteem. 

 

Amendement  88 

José Inácio Faria 

 

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 

schatting ongeveer 86 % 

vertegenwoordigen van alle 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

die op de stranden van de Unie wordt 

aangetroffen. 

(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 

schatting ongeveer 86 % 

vertegenwoordigen van alle 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

die op de stranden en in de kustwateren 

van de Unie worden aangetroffen. 



 

AM\1162120NL.docx 37/161 PE627.610v01-00 

 NL 

Or. en 

 

Amendement  89 

Claudiu Ciprian Tănăsescu 

 

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 

schatting ongeveer 86 % 

vertegenwoordigen van alle 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

die op de stranden van de Unie wordt 

aangetroffen. 

(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 

schatting ongeveer 86 % 

vertegenwoordigen van alle 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

die op de stranden en in de kustwateren 

van de Unie worden aangetroffen. 

Or. en 

 

Amendement  90 

Karl-Heinz Florenz, Giovanni La Via, Francesc Gambús, Birgit Collin-Langen 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 7 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 bis) Deze richtlijn geldt onverminderd 

de bepalingen die in Richtlijn 94/62/EG 

zijn vastgesteld betreffende kunststoffen 

verpakkingsproducten voor eenmalig 

gebruik zoals gedefinieerd bij artikel 3, lid 

1, van Richtlijn 94/62/EG. 

Or. en 

Motivering 

Er is verduidelijking nodig betreffende kunststoffen verpakkingsproducten voor eenmalig 

gebruik die vallen onder Richtlijn 94/62/EG. 
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Amendement  91 

Margrete Auken, Tilly Metz 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 7 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 bis) Bovendien kan kunststofvervuiling 

op het land potentieel een nog ernstiger 

bedreiging vormen voor het milieu, de 

diergezondheid bedreigen en nog grotere 

vormen aannemen dan 

kunststofvervuiling in zee. 

Or. en 

Motivering 

Recent onderzoek wijst uit dat kunststofvervuiling op het land 4 tot 23 keer groter kan zijn 

dan kunststofvervuiling op zee, met ernstige gevolgen voor landorganismen 

(https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180205125728.htm; 

https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/plastic-planet-how-tiny-plastic-

particles-are-polluting-our-soil). 

 

Amendement  92 

Mark Demesmaeker 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 7 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 bis) Het evaluatieverslag van de 

Commissie moet aangeven of de 

werkingssfeer kan worden uitgebreid naar 

producten voor eenmalig gebruik in het 

algemeen. 

Or. en 

Motivering 

Tijdens de evaluatie moet worden onderzocht of het mogelijk is een duidelijke en consistente 

aanpak van producten voor eenmalig gebruik te ontwikkelen waarin rekening wordt 
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gehouden met beginselen inzake de levenscyclus. 

 

Amendement  93 

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin 

 

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 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 

(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 er moeten worden verwezen 

naar de definitie van kunststof in de norm 

ISO 472:2013 en zou deze definitie voor 

deze richtlijn moeten worden toegepast. 
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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). 

 

Or. fr 

((Ref. ISO 472:2013, 2.702 - https://www.iso.org/obp/ui/fr/#iso:std:iso:472:ed-4:v1:fr)) 

 

Amendement  94 

Michel Dantin, Angélique Delahaye 

 

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 

(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 
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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 

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. 

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 

en de Raad43 moeten worden aangepast en 

zou voor deze richtlijn een aparte definitie 

voor kunststoffen moeten worden 

ingevoerd. 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. 

__________________ __________________ 

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). 
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Or. fr 

 

Amendement  95 

Lynn Boylan, Younous Omarjee, Kateřina Konečná 

 

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 

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 

(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 

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 alle 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. 



 

AM\1162120NL.docx 43/161 PE627.610v01-00 

 NL 

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). 

Or. en 

 

Amendement  96 

Anneli Jäätteenmäki, Nils Torvalds 

 

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) 

(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) 
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nr. 1907/2006 van het Europees Parlement 

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. 

nr. 1907/2006 van het Europees Parlement 

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, 

bekledingsmaterialen, 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. Verkoopverpakkingen die 

niet worden gevuld op het verkooppunt en 

die om functionele redenen van een 

polymeerbekleding zijn voorzien, behoren 

niet onder deze richtlijn te 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 

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 
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van 30.12.2006, blz. 1). van 30.12.2006, blz. 1). 

Or. en 

 

Amendement  97 

Giovanni La Via 

 

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 

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 

(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 

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 

kunststoffen omvatten. 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 
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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. 

richtlijn aan de orde komen en zij moeten 

ook niet onder de definitie vallen. 

Biologisch afbreekbare kunststoffen die 

in deze richtlijn in aanmerking worden 

genomen, moeten zodanig fysisch, 

chemisch, thermisch of biologisch 

afbreekbaar zijn dat zij uiteindelijk 

worden afgebroken tot kooldioxide, 

biomassa en water. 

__________________ __________________ 

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). 

Or. en 

Motivering 

De hulpbronnen waarmee een product is geproduceerd hebben geen invloed op de aard van 

het product (d.w.z. bedoeld voor eenmalig gebruik of niet). Biologische afbreekbaarheid kan 

echter toegevoegde waarde hebben in verschillende contexten – van compostinstallaties waar 

de prestaties al genormaliseerd zijn (EN 13432, EN 14995) tot aan de mariene omgeving, 

waar nader onderzoek op basis van de eerste resultaten (EU-projecten OPEN-BIO en 

GHOST) gewenst is. Bijgevolg mag biologische afbreekbaarheid in overweging 8 niet worden 

genegeerd. 

 

Amendement  98 

Younous Omarjee 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 8 
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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 

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. 

(8) Kunststof bestaat uit vloeistoffen 

afkomstig uit de petroleumraffinage en 

men is het erover eens dat voor de 

fabricage van een kilo polystyreen 

ongeveer 2,3 liter petroleum nodig is. 
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 

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. 
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__________________ __________________ 

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). 

Or. fr 

 

Amendement  99 

Jytte Guteland 

 

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 

en de Raad43 moeten worden aangepast en 

zou voor deze richtlijn een aparte definitie 

voor kunststoffen moeten worden 

(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 

en de Raad43 moeten worden aangepast en 

zou voor deze richtlijn een aparte definitie 

voor kunststoffen moeten worden 
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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. 

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, 

bekledingsmaterialen 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, tenzij 

wanneer er sprake is van 

etiketteringsvoorschriften, 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). 

Or. en 
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Amendement  100 

Annie Schreijer-Pierik 

 

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 

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. 

(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 

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, 

bekledingsmaterialen 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 
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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). 

Or. en 

Motivering 

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

voedselveiligheid in voorwerpen die uit meerdere materialen en meerdere lagen bestaan, en 

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 interpretatie van de definitie van "kunststof" in deze 

richtlijn moet worden verduidelijkt door afstemming met de definitie in 

Verordening (EU) nr. 10/2011 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd 

om met levensmiddelen in contact te komen. 

 

Amendement  101 

Elisabetta Gardini, Alberto Cirio, Lorenzo Cesa, Stefano Maullu, Massimiliano Salini, 

Giovanni La Via 

 

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 

(8) Kunststofproducten voor eenmalig 

gebruik kunnen van een grote 

verscheidenheid aan kunststoffen worden 

gemaakt. Kunststoffen worden doorgaans 

gedefinieerd als polymere materialen 
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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 

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. 

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 

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, 

bekledingsmaterialen 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 

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 
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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). 

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). 

Or. en 

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 

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 interpretatie van de definitie van "kunststof" in deze 

richtlijn moet worden afgestemd met de definitie in Verordening (EU) nr. 10/2011 betreffende 

materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen. 

 

Amendement  102 

Christofer Fjellner, Fredrick Federley, Henna Virkkunen 

 

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 

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 

(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. 

Bijgevolg zou de definitie van polymeer in 

artikel 3, lid 5, van Verordening (EG) 

nr. 1907/2006 van het Europees Parlement 

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 
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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. 

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, 

bekledingsmateriaal 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). 

Or. en 

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 

kunnen elk op zich niet fungeren als de structurele hoofdbestanddelen van eindmaterialen of 

eindproducten. Ze kunnen niet worden gebruikt wanneer andere materialen als structureel 
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hoofdbestanddeel ontbreken. De interpretatie van de definitie van "kunststof" in deze richtlijn 

moet worden afgestemd met de definitie in Verordening (EU) nr. 10/2011 betreffende 

materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen. 

 

Amendement  103 

Jytte Guteland 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 8 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 bis) Wanneer polymere coatings, -

bekledingen of -lagen deel uitmaken van 

materialen en producten, maar er niet het 

structureel hoofdbestanddeel van vormen, 

moeten die materialen en producten een 

duidelijk, begrijpelijk en leesbaar etiket 

dragen aan de hand waarvan de 

consumenten worden geïnformeerd over 

de kunststoffen inhoud zodat het risico 

van verspreiding in het milieu wordt 

beperkt. 

Or. en 

Motivering 

Polymere coatings, voeringen en lagen hebben functies op het gebied van hygiëne en 

voedselveiligheid in meerlaagse, uit meerdere materialen bestaande producten. Aangezien 

polymere coatings, voeringen en lagen niet het structurele hoofdbestanddeel vormen, hebben 

dergelijke producten minder ernstige milieueffecten dan producten met kunststof als 

hoofdbestanddeel. Niettemin moeten meerlagige producten van een duidelijk etiket worden 

voorzien zodat de consument op de hoogte wordt gesteld van de kunststoffen inhoud ervan, 

als middel om het risico van verspreiding in het milieu te beperken. 

 

Amendement  104 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Laura Agea, Dario Tamburrano 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 8 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 bis) Het hoofddoel van deze richtlijn 

moet zijn het gebruik van 
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wegwerpproducten te voorkomen en te 

verminderen. Wanneer dit om medische 

of veiligheidsredenen of bij gebrek aan 

alternatieven in de vorm van herbruikbare 

producten niet mogelijk is, dienen 

biologisch afbreekbare en composteerbare 

producten te worden gebruikt. 

Or. it 

 

Amendement  105 

Massimo Paolucci, Jytte Guteland, Renata Briano, Simona Bonafè, Carlos Zorrinho, 

Miriam Dalli 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 8 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 bis) Er dient een duidelijke definitie 

van biologisch afbreekbaar en 

composteerbaar kunststof te worden 

vastgesteld om duidelijkheid te brengen in 

de misverstanden en misvattingen die op 

dit gebied heersen. Richtlijn 94/62/EG 

betreffende verpakking en 

verpakkingsafval bevat een dergelijke 

definitie. 

Or. it 

 

Amendement  106 

Aldo Patriciello 

 

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 

(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 
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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. 

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. Ook moet zij 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

uitsluiten die worden gebruikt in gesloten 

ruimten waar afval wordt ingezameld 

(zoals in de vendingsector) omdat deze 

geen verontreiniging van de zee 

veroorzaken. 

Or. it 

Motivering 

I prodotti monouso utilizzati nel settore del vending, non devono rientrare nello scopo della 

direttiva perché: 1) Il servizio del vending è erogato prevalentemente in luoghi chiusi dove è 

già prevista la raccolta dei rifiuti (uffici, scuole, ospedali ecc.) 2) sono progettati 

specificamente per l'uso nei distributori automatici e quindi devono possedere specifiche 

caratteristiche tecniche che garantiscono l'affidabilità di erogazione oltre alla resistenza alle 

alte temperature (90°) delle bevande calde; 3) I prodotti monouso del vending garantiscono 

l'igiene e la sicurezza alimentare del servizio di somministrazione in quanto conservati 

all'interno del distributore in un apposito contenitore/erogatore e non sono soggetti a 

contaminazioni. 

 

Amendement  107 

Sirpa Pietikäinen 

 

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. Kunststof 

voor allerlei gebruik en in allerlei vormen 

dat niet kan worden verbeterd, 

hergebruikt of gerecycled voor hergebruik 

als grondstof moet worden beschouwd als 

kunststof voor eenmalig gebruik. De 

definitie moet kunststofproducten uitsluiten 

die bedacht, ontworpen en in de handel 

gebracht worden om binnen hun 

levensduur meerdere omlopen te maken 
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door opnieuw gevuld, verbeterd, hersteld, 

gerecycled of opnieuw gebruikt te worden 

voor een gelijkwaardig of hoger doel dan 

waarvoor zij ontworpen zijn. 

Or. en 

 

Amendement  108 

Karin Kadenbach 

 

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. 

Kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

zijn alle producten die volledig of 

gedeeltelijk van kunststof zijn 

vervaardigd, met de bedoeling om voor 

eenmalig gebruik in de handel gebracht te 

worden, of die klassieke eigenschappen 

van producten voor eenmalig gebruik 

hebben: ze vertonen de neiging tot 

vervuiling en opeenhoping in wateren, 

hebben een korte gebruiksfase, worden 

overwegend onderweg gebruikt of 

wanneer er herbruikbare alternatieven of 

niet van kunststof vervaardigde 

alternatieven voorhanden zijn. 

Or. de 

Motivering 

Een ondubbelzinnige en directe definitie van kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

schept meer zekerheid en duidelijkheid voor alle betrokkenen. Voorts omvat zij verschillende 

hypothetische mogelijkheden: 1) producten die voor eenmalig gebruik zijn ontworpen, maar 

die verschillende keren worden gebruikt en 2) producten die meermaals kunnen worden 

gebruikt, maar die slechts eenmalig worden gebruikt. 
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Amendement  109 

Lukas Mandl 

 

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. De definitie 

moet kunststofproducten voor eenmalig 

gebruik omvatten die geheel of 

hoofdzakelijk uit kunststof bestaan en die 
bedacht, ontworpen of in de handel 

gebracht worden om slechts eenmaal 

gebruikt te worden. 

Or. de 

Motivering 

Door de onduidelijke en onvolledige definitie biedt de voorgestelde tekst teveel ruimte voor 

interpretatie. De vraag blijft wat een product dat deels uit kunststof bestaat precies is. 

 

Amendement  110 

Mark Demesmaeker 

 

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. De definitie 

moet kunststofproducten omvatten die 

bedacht, ontworpen en in de handel 

gebracht worden om binnen korte tijd 

slechts eenmaal gebruikt te worden 

voordat zij worden weggegooid. 
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Or. en 

Motivering 

Een duidelijke definitie van "kunststofproduct voor eenmalig gebruik" is absoluut 

noodzakelijk. 

 

Amendement  111 

Claudiu Ciprian Tănăsescu 

 

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. De definitie 

moet wegwerpproducten omvatten die 

geheel of gedeeltelijk zijn gemaakt van 

kunststof en die bedacht, ontworpen of in 

de handel gebracht worden om slechts één 

keer gebruikt te worden. 

Or. en 

 

Amendement  112 

Giovanni La Via, Salvatore Cicu 

 

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 

(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 
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te worden voor hetzelfde doel als waarvoor 

zij ontworpen zijn. 

te worden voor hetzelfde doel als waarvoor 

zij ontworpen zijn. Ook moet zij 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

uitsluiten die worden gebruikt in gesloten 

ruimten waar afval wordt ingezameld 

(zoals in de vendingsector) omdat deze 

geen zeeverontreiniging veroorzaken. 

Or. it 

Motivering 

De producten voor eenmalig gebruik die op de vendingmarkt worden gebruikt mogen wegens 

de bijzondere eigenschappen van de distributie van dranken via automaten niet onder het 

toepassingsgebied van deze richtlijn komen te vallen. De distributie via automaten beperkt 

zich voornamelijk tot gesloten ruimten (kantoren, scholen, ziekenhuizen, enz.) en het gebruik 

van de dranken geschiedt in de buurt van de automaten. Zij veroorzaken derhalve geen 

milieuverontreiniging. 

 

Amendement  113 

Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête 

 

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 

wordt gebracht met het oog op 

kortstondig, eenmalig gebruik. 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. 

Or. fr 

 



 

PE627.610v01-00 62/161 AM\1162120NL.docx 

NL 

Amendement  114 

Lynn Boylan, Younous Omarjee, Kateřina Konečná 

 

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. 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 en die wellicht ook als 

dusdanig zullen worden gebruikt. 

Or. en 

Motivering 

Het is belangrijk dat het product niet alleen ontworpen is voor hergebruik, maar dat er ook 

omstandigheden bestaan waarin het zal worden hergebruikt. 

 

Amendement  115 

Sirpa Pietikäinen 

 

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 

duurzamere alternatieven, de 

haalbaarheid van het veranderen van 

consumptiepatronen en de mate waarin de 

producten al vallen onder bestaande 

wetgeving van de Europese Unie. 

(10) Voor de kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik moeten een of meer 

maatregelen worden vastgesteld, die 

inspelen op de ernstige situatie en die een 

vermindering van de productie en het 

verbruik van kunststoffen voor eenmalig 

gebruik garanderen. Die maatregelen 

moeten de consumptie van duurzame 

kunststof begeleiden in overeenstemming 

met de vraag van de consument om 

dringend actie te ondernemen tegen de 
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productie van kunststofafval. Die 

maatregelen moeten uitgaan van het 

streven naar een geleidelijke eliminatie 

van alle kunststoffen voor eenmalig 

gebruik, te beginnen met verpakkingen. 

Or. en 

 

Amendement  116 

Kateřina Konečná 

 

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 

duurzamere alternatieven, de haalbaarheid 

van het veranderen van 

consumptiepatronen en de mate waarin de 

producten al vallen onder bestaande 

wetgeving van de Europese Unie. 

(10) Voor de kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik moeten een of meer 

maatregelen worden vastgesteld, 

naargelang van diverse factoren zoals de 

beschikbaarheid van geschikte en 

duurzamere alternatieven, de haalbaarheid 

van het veranderen van 

consumptiepatronen en de mate waarin de 

producten al vallen onder bestaande 

wetgeving van de Europese Unie. Deze 

richtlijn geldt onverminderd de 

bepalingen die in Richtlijn 94/62/EG zijn 

vastgesteld betreffende kunststoffen 

verpakkingsproducten voor eenmalig 

gebruik die worden aangemerkt als 

verpakking in de zin van artikel 3, punt 1, 

van Richtlijn 94/62/EG. 

Or. en 

 

Amendement  117 

Pilar Ayuso 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Voor de kunststofproducten voor (10) Voor de kunststofproducten voor 



 

PE627.610v01-00 64/161 AM\1162120NL.docx 

NL 

eenmalig gebruik moeten een of meer 

maatregelen worden vastgesteld, 

naargelang van diverse factoren zoals de 

beschikbaarheid van geschikte en 

duurzamere alternatieven, de haalbaarheid 

van het veranderen van 

consumptiepatronen en de mate waarin de 

producten al vallen onder bestaande 

wetgeving van de Europese Unie. 

eenmalig gebruik moeten een of meer 

maatregelen worden vastgesteld, 

naargelang van diverse factoren zoals de 

beschikbaarheid van geschikte en 

duurzamere alternatieven, de haalbaarheid 

van het veranderen van 

consumptiepatronen en de mate waarin de 

producten al vallen onder bestaande 

wetgeving van de Europese Unie. Deze 

richtlijn geldt onverminderd de 

bepalingen die in Richtlijn 94/62/EG zijn 

vastgesteld betreffende kunststoffen 

verpakkingsproducten voor eenmalig 

gebruik die worden aangemerkt als 

verpakking in de zin van artikel 3, punt 1, 

van Richtlijn 94/62/EG. 

Or. en 

 

Amendement  118 

Mark Demesmaeker 

 

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 

duurzamere alternatieven, de haalbaarheid 

van het veranderen van 

consumptiepatronen en de mate waarin de 

producten al vallen onder bestaande 

wetgeving van de Europese Unie. 

(10) Voor de kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik moeten een of meer 

maatregelen worden vastgesteld, 

naargelang van diverse factoren zoals de 

beschikbaarheid van geschikte en 

duurzamere alternatieven, rekening 

houdend met beginselen inzake de 

levenscyclus, de haalbaarheid van het 

veranderen van consumptiepatronen en de 

mate waarin de producten al vallen onder 

bestaande wetgeving van de Europese 

Unie. 

Or. en 

Motivering 

Het is belangrijk dat deze maatregelen het totale resultaat voor het milieu verbeteren, 

rekening houdend met de levenscyclusprincipes. 
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Amendement  119 

Lynn Boylan, Younous Omarjee, Kateřina Konečná 

 

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 

duurzamere alternatieven, de haalbaarheid 

van het veranderen van 

consumptiepatronen en de mate waarin de 

producten al vallen onder bestaande 

wetgeving van de Europese Unie. 

(10) Voor de kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik moeten een of meer 

maatregelen worden vastgesteld, 

naargelang van diverse factoren zoals de 

beschikbaarheid van geschikte en 

duurzamere alternatieven, de aanwezigheid 

van zorgwekkende stoffen, de haalbaarheid 

van het veranderen van 

consumptiepatronen en de mate waarin de 

producten al vallen onder bestaande 

wetgeving van de Europese Unie. 

Or. en 

 

Amendement  120 

Margrete Auken 

 

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 

duurzamere alternatieven, de haalbaarheid 

van het veranderen van 

consumptiepatronen en de mate waarin de 

producten al vallen onder bestaande 

wetgeving van de Europese Unie. 

(10) Voor de kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik moeten een of meer 

maatregelen worden vastgesteld, 

naargelang van diverse factoren zoals de 

beschikbaarheid van geschikte en 

duurzamere alternatieven, de aanwezigheid 

van gevaarlijke chemische stoffen, de 

haalbaarheid van het veranderen van 

consumptiepatronen en de mate waarin de 

producten al vallen onder bestaande 

wetgeving van de Europese Unie. 

Or. en 
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Motivering 

In de regelgeving voor kunststoffen voor eenmalig gebruik moet ook steun worden verleend 

aan de geleidelijke eliminatie van gevaarlijke chemische stoffen in de kunststoffen die het 

voorwerp zijn van deze richtlijn. 

 

Amendement  121 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Voor sommige kunststofproducten 

voor eenmalig gebruik zijn nog geen 

geschikte en duurzamere alternatieven 

algemeen beschikbaar; naar verwachting 

zal de consumptie van dergelijke 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

toenemen. Om die trend te keren en 

inspanningen voor duurzamere 

oplossingen te bevorderen, zouden de 

lidstaten verplicht moeten worden om de 

nodige maatregelen te nemen zodat zij de 

consumptie van die producten aanzienlijk 

kunnen verminderen, zonder daarbij 

afbreuk te doen aan de hygiëne en 

veiligheid van de levensmiddelen, goede 

hygiënische praktijken, goede 

productiepraktijken, de 

informatieverlening aan de consument of 

de in de voedingsmiddelenwetgeving van 

de Unie44 vastgestelde 

traceerbaarheidseisen. 

Schrappen 

__________________  

44 Verordening (EG) 178/2002 tot 

vaststelling van de algemene beginselen 

en voorschriften van de 

levensmiddelenwetgeving (PB L 31 van 

1.2.2002, blz. 1-24), Verordening (EG) nr. 

852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne 

(PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1-54), 

Verordening (EG) nr. 1935/2004 inzake 

materialen en voorwerpen bestemd om 

met levensmiddelen in contact te komen 
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en andere relevante wetgeving met 

betrekking tot voedselveiligheid, hygiëne 

en etikettering (PB L 338 van 13.11.2004, 

blz. 4-17). 

Or. en 

 

Amendement  122 

Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Birgit Collin-Langen 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Voor sommige kunststofproducten 

voor eenmalig gebruik zijn nog geen 

geschikte en duurzamere alternatieven 

algemeen beschikbaar; naar verwachting 

zal de consumptie van dergelijke 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

toenemen. Om die trend te keren en 

inspanningen voor duurzamere oplossingen 

te bevorderen, zouden de lidstaten 

verplicht moeten worden om de nodige 

maatregelen te nemen zodat zij de 

consumptie van die producten aanzienlijk 

kunnen verminderen, zonder daarbij 

afbreuk te doen aan de hygiëne en 

veiligheid van de levensmiddelen, goede 

hygiënische praktijken, goede 

productiepraktijken, de informatieverlening 

aan de consument of de in de 

voedingsmiddelenwetgeving van de Unie44 

vastgestelde traceerbaarheidseisen. 

(11) Voor sommige kunststofproducten 

voor eenmalig gebruik zijn nog geen 

geschikte en duurzamere alternatieven 

algemeen beschikbaar; naar verwachting 

zal de consumptie van dergelijke 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

toenemen. Om die trend te keren en 

inspanningen voor duurzamere oplossingen 

te bevorderen, zouden de lidstaten 

verplicht moeten worden om de nodige 

maatregelen te nemen zodat zij de 

consumptie van die producten aanzienlijk 

kunnen verminderen, onverminderd artikel 

18 van Richtlijn 94/62/EG, zonder daarbij 

afbreuk te doen aan de hygiëne en 

veiligheid van de levensmiddelen, goede 

hygiënische praktijken, goede 

productiepraktijken, de informatieverlening 

aan de consument of de in de 

voedingsmiddelenwetgeving van de Unie44 

vastgestelde traceerbaarheidseisen. 

Wanneer een lidstaat voornemens is een 

maatregel te treffen die beperkende 

gevolgen heeft voor de handel binnen de 

Unie, moet die lidstaat kunnen aantonen 

dat de maatregel in kwestie geschikt is om 

de doelstelling van aanzienlijke 

vermindering van de consumptie van die 

producten te verwezenlijken, dat de 

maatregel niet verder gaat dan wat nodig 

is om dat doel te bereiken en dat zij geen 

middel is om willekeurig te discrimineren 
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tussen lidstaten of om de handel tussen de 

lidstaten op verkapte wijze te beperken. 

 De lidstaten moeten het gebruik van 

producten aanmoedigen die geschikt zijn 

voor meermalig gebruik en die, nadat ze 

afval zijn geworden, geschikt zijn om te 

worden verwerkt voor hergebruik en 

recycling, zonder dat het vrij verkeer van 

goederen in de interne markt daarbij in 

het gedrang komt. In die maatregelen 

moet rekening worden gehouden met de 

gevolgen van producten tijdens hun 

gehele levenscyclus, ook in het mariene 

milieu en de afvalhiërarchie. 

 De lidstaten moeten het gebruik 

aanmoedigen van herbruikbaar bestek, 

herbruikbare borden en bekers in 

gelegenheden waar voedsel en drank 

wordt aangeboden voor verbruik in de 

winkel of ter plaatse, onder meer in 

restaurants, fastfoodketens, cafés en aan 

eetkraampjes. 

__________________ __________________ 

44 Verordening (EG) 178/2002 tot 

vaststelling van de algemene beginselen en 

voorschriften van de 

levensmiddelenwetgeving (PB L 31 van 

1.2.2002, blz. 1-24), Verordening (EG) nr. 

852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne 

(PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1-54), 

Verordening (EG) nr. 1935/2004 inzake 

materialen en voorwerpen bestemd om met 

levensmiddelen in contact te komen en 

andere relevante wetgeving met betrekking 

tot voedselveiligheid, hygiëne en 

etikettering (PB L 338 van 13.11.2004, blz. 

4-17). 

44 Verordening (EG) 178/2002 tot 

vaststelling van de algemene beginselen en 

voorschriften van de 

levensmiddelenwetgeving (PB L 31 van 

1.2.2002, blz. 1-24), Verordening (EG) nr. 

852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne 

(PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1-54), 

Verordening (EG) nr. 1935/2004 inzake 

materialen en voorwerpen bestemd om met 

levensmiddelen in contact te komen en 

andere relevante wetgeving met betrekking 

tot voedselveiligheid, hygiëne en 

etikettering (PB L 338 van 13.11.2004, blz. 

4-17). 

Or. en 

Motivering 

De op nationaal niveau genomen maatregelen moeten evenredig en niet-discriminerend zijn 

en moeten overeenstemmen met bestaande EU-wetgeving. Om het gebruik van grondstoffen te 

beperken en afval te voorkomen, moet met de maatregelen het meermalige gebruik van 

producten worden aangemoedigd. 
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Amendement  123 

Margrete Auken 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Voor sommige kunststofproducten 

voor eenmalig gebruik zijn nog geen 

geschikte en duurzamere alternatieven 

algemeen beschikbaar; naar verwachting 

zal de consumptie van dergelijke 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

toenemen. Om die trend te keren en 

inspanningen voor duurzamere 

oplossingen te bevorderen, zouden de 

lidstaten verplicht moeten worden om de 

nodige maatregelen te nemen zodat zij de 

consumptie van die producten aanzienlijk 

kunnen verminderen, zonder daarbij 

afbreuk te doen aan de hygiëne en 

veiligheid van de levensmiddelen, goede 

hygiënische praktijken, goede 

productiepraktijken, de informatieverlening 

aan de consument of de in de 

voedingsmiddelenwetgeving van de Unie44 

vastgestelde traceerbaarheidseisen. 

(11) Voor sommige kunststofproducten 

voor eenmalig gebruik zijn nog geen 

geschikte en duurzamere alternatieven 

algemeen beschikbaar; naar verwachting 

zal de consumptie van dergelijke 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

toenemen. Bovendien zijn de chemische 

bestanddelen van kunststoffen de minder 

zichtbare kant van de kunststofvervuiling 

en kunnen additieven toxische of andere 

schadelijke gevolgen hebben tijdens de 

gehele levenscyclus van 

kunststofproducten. Om die trend te keren 

en inspanningen voor veilige en duurzame 

oplossingen te bevorderen, zouden de 

lidstaten verplicht moeten worden om de 

nodige maatregelen te nemen zodat zij de 

consumptie van die producten aanzienlijk 

kunnen verminderen, zoals dat gebeurt 

voor plastic draagtassen volgens Richtlijn 

94/62/EG, zoals gewijzigd bij Richtlijn 

(EU) 2015/720, zonder daarbij afbreuk te 

doen aan de hygiëne en veiligheid van de 

levensmiddelen, goede hygiënische 

praktijken, goede productiepraktijken, de 

informatieverlening aan de consument of 

de in de voedingsmiddelenwetgeving van 

de Unie44 vastgestelde 

traceerbaarheidseisen. De lidstaten moeten 

met die maatregelen de hoogst mogelijke 

ambities nastreven. 

__________________ __________________ 

44 Verordening (EG) 178/2002 tot 

vaststelling van de algemene beginselen en 

voorschriften van de 

levensmiddelenwetgeving (PB L 31 van 

1.2.2002, blz. 1-24), Verordening (EG) nr. 

852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne 

44 Verordening (EG) 178/2002 tot 

vaststelling van de algemene beginselen en 

voorschriften van de 

levensmiddelenwetgeving (PB L 31 van 

1.2.2002, blz. 1-24), Verordening (EG) nr. 

852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne 
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(PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1-54), 

Verordening (EG) nr. 1935/2004 inzake 

materialen en voorwerpen bestemd om met 

levensmiddelen in contact te komen en 

andere relevante wetgeving met betrekking 

tot voedselveiligheid, hygiëne en 

etikettering (PB L 338 van 13.11.2004, blz. 

4-17). 

(PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1-54), 

Verordening (EG) nr. 1935/2004 inzake 

materialen en voorwerpen bestemd om met 

levensmiddelen in contact te komen en 

andere relevante wetgeving met betrekking 

tot voedselveiligheid, hygiëne en 

etikettering (PB L 338 van 13.11.2004, blz. 

4-17). 

Or. en 

Motivering 

In de richtlijn moet worden erkend dat kunststof gevolgen heeft voor gezondheid en milieu. 

Alle nieuwe regelgeving moet bijdragen tot een beperking van die gevolgen. Er werd kritiek 

geuit dat de beperking van bepaalde kunststoffen voor eenmalig gebruik zou leiden tot het 

gebruik van andere riskante alternatieven (namelijk papier dat onder de richtlijn inzake 

algemene productveiligheid valt maar waarvoor geen specifieke regelgeving bestaat). De 

huidige consumptie van kunststof moet echter worden aangepakt en de regelgeving moet 

stimulansen geven voor duurzame materialen. 

 

Amendement  124 

Mairead McGuinness 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Voor sommige kunststofproducten 

voor eenmalig gebruik zijn nog geen 

geschikte en duurzamere alternatieven 

algemeen beschikbaar; naar verwachting 

zal de consumptie van dergelijke 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

toenemen. Om die trend te keren en 

inspanningen voor duurzamere oplossingen 

te bevorderen, zouden de lidstaten 

verplicht moeten worden om de nodige 

maatregelen te nemen zodat zij de 

consumptie van die producten aanzienlijk 

kunnen verminderen, zonder daarbij 

afbreuk te doen aan de hygiëne en 

veiligheid van de levensmiddelen, goede 

hygiënische praktijken, goede 

productiepraktijken, de informatieverlening 

aan de consument of de in de 

(11) Voor sommige kunststofproducten 

voor eenmalig gebruik zijn nog geen 

geschikte en duurzamere alternatieven 

algemeen beschikbaar; naar verwachting 

zal de consumptie van dergelijke 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

toenemen. Om die trend te keren en 

inspanningen voor duurzamere oplossingen 

te bevorderen, zouden de lidstaten 

verplicht moeten worden om de nodige 

maatregelen te nemen zodat zij de 

consumptie van die producten aanzienlijk 

kunnen verminderen, zonder daarbij 

afbreuk te doen aan de hygiëne en 

veiligheid van de levensmiddelen, goede 

hygiënische praktijken, goede 

productiepraktijken, de informatieverlening 

aan de consument of de in de 
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voedingsmiddelenwetgeving van de Unie44 

vastgestelde traceerbaarheidseisen. 

voedingsmiddelenwetgeving van de Unie44 

vastgestelde traceerbaarheidseisen. 

Kunststofproducten spelen een 

belangrijke rol voor de beperking van 

voedselverspilling, maar de lidstaten 

dienen ertoe te worden aangespoord om 

voor kunststoffen voor eenmalig gebruik 

in de voedingssector veilige en 

doeltreffende alternatieven te ontwikkelen 

die de voedselhygiëne waarborgen, de 

volksgezondheid beschermen en de 

consumentenveiligheid garanderen. Het 

gebruik van kunststoffen in de horeca 

moet worden aangepakt. 

__________________ __________________ 

44 Verordening (EG) 178/2002 tot 

vaststelling van de algemene beginselen en 

voorschriften van de 

levensmiddelenwetgeving (PB L 31 van 

1.2.2002, blz. 1-24), Verordening (EG) nr. 

852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne 

(PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1-54), 

Verordening (EG) nr. 1935/2004 inzake 

materialen en voorwerpen bestemd om met 

levensmiddelen in contact te komen en 

andere relevante wetgeving met betrekking 

tot voedselveiligheid, hygiëne en 

etikettering (PB L 338 van 13.11.2004, blz. 

4-17). 

44 Verordening (EG) 178/2002 tot 

vaststelling van de algemene beginselen en 

voorschriften van de 

levensmiddelenwetgeving (PB L 31 van 

1.2.2002, blz. 1-24), Verordening (EG) nr. 

852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne 

(PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1-54), 

Verordening (EG) nr. 1935/2004 inzake 

materialen en voorwerpen bestemd om met 

levensmiddelen in contact te komen en 

andere relevante wetgeving met betrekking 

tot voedselveiligheid, hygiëne en 

etikettering (PB L 338 van 13.11.2004, blz. 

4-17). 

Or. en 

 

Amendement  125 

Pilar Ayuso 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Voor sommige kunststofproducten 

voor eenmalig gebruik zijn nog geen 

geschikte en duurzamere alternatieven 

algemeen beschikbaar; naar verwachting 

zal de consumptie van dergelijke 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

(11) Voor sommige kunststofproducten 

voor eenmalig gebruik zijn nog geen 

geschikte en duurzamere alternatieven 

algemeen beschikbaar; naar verwachting 

zal de consumptie van dergelijke 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 
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toenemen. Om die trend te keren en 

inspanningen voor duurzamere oplossingen 

te bevorderen, zouden de lidstaten 

verplicht moeten worden om de nodige 

maatregelen te nemen zodat zij de 

consumptie van die producten aanzienlijk 

kunnen verminderen, zonder daarbij 

afbreuk te doen aan de hygiëne en 

veiligheid van de levensmiddelen, goede 

hygiënische praktijken, goede 

productiepraktijken, de informatieverlening 

aan de consument of de in de 

voedingsmiddelenwetgeving van de Unie44 

vastgestelde traceerbaarheidseisen. 

toenemen. Om die trend te keren en 

inspanningen voor duurzamere oplossingen 

te bevorderen, zouden de lidstaten 

verplicht moeten worden om de nodige 

maatregelen te nemen, zonder afbreuk te 

doen aan artikel 18 van Richtlijn 

94/62/EG, zodat zij de consumptie van die 

producten aanzienlijk kunnen verminderen, 

zonder daarbij afbreuk te doen aan de 

hygiëne en veiligheid van de 

levensmiddelen, goede hygiënische 

praktijken, goede productiepraktijken, de 

informatieverlening aan de consument of 

de in de voedingsmiddelenwetgeving van 

de Unie44 vastgestelde 

traceerbaarheidseisen. Voordat dergelijke 

maatregelen worden genomen, moeten de 

lidstaten ertoe worden verplicht een 

beoordeling te verrichten van de 

maatschappelijke, economische en 

ecologische gevolgen, teneinde ervoor te 

zorgen dat de maatregelen evenredig en 

niet-discriminerend zijn. 

__________________ __________________ 

44 Verordening (EG) 178/2002 tot 

vaststelling van de algemene beginselen en 

voorschriften van de 

levensmiddelenwetgeving (PB L 31 van 

1.2.2002, blz. 1-24), Verordening (EG) nr. 

852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne 

(PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1-54), 

Verordening (EG) nr. 1935/2004 inzake 

materialen en voorwerpen bestemd om met 

levensmiddelen in contact te komen en 

andere relevante wetgeving met betrekking 

tot voedselveiligheid, hygiëne en 

etikettering (PB L 338 van 13.11.2004, blz. 

4-17). 

44 Verordening (EG) 178/2002 tot 

vaststelling van de algemene beginselen en 

voorschriften van de 

levensmiddelenwetgeving (PB L 31 van 

1.2.2002, blz. 1-24), Verordening (EG) nr. 

852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne 

(PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1-54), 

Verordening (EG) nr. 1935/2004 inzake 

materialen en voorwerpen bestemd om met 

levensmiddelen in contact te komen en 

andere relevante wetgeving met betrekking 

tot voedselveiligheid, hygiëne en 

etikettering (PB L 338 van 13.11.2004, blz. 

4-17). 

Or. en 

 

Amendement  126 

Massimo Paolucci 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 11 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Voor sommige kunststofproducten 

voor eenmalig gebruik zijn nog geen 

geschikte en duurzamere alternatieven 

algemeen beschikbaar; naar verwachting 

zal de consumptie van dergelijke 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

toenemen. Om die trend te keren en 

inspanningen voor duurzamere oplossingen 

te bevorderen, zouden de lidstaten 

verplicht moeten worden om de nodige 

maatregelen te nemen zodat zij de 

consumptie van die producten aanzienlijk 

kunnen verminderen, zonder daarbij 

afbreuk te doen aan de hygiëne en 

veiligheid van de levensmiddelen, goede 

hygiënische praktijken, goede 

productiepraktijken, de informatieverlening 

aan de consument of de in de 

voedingsmiddelenwetgeving van de Unie44 

vastgestelde traceerbaarheidseisen. 

(11) Voor sommige kunststofproducten 

voor eenmalig gebruik zijn nog geen 

geschikte en duurzamere alternatieven 

algemeen beschikbaar; naar verwachting 

zal de consumptie van dergelijke 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

toenemen. Om die trend te keren en 

inspanningen voor duurzamere oplossingen 

te bevorderen, zouden de lidstaten 

verplicht moeten worden om de nodige 

maatregelen te nemen zodat zij de 

consumptie van die producten aanzienlijk 

kunnen verminderen, zonder daarbij 

afbreuk te doen aan de hygiëne en 

veiligheid van de levensmiddelen, goede 

hygiënische praktijken, goede 

productiepraktijken, de informatieverlening 

aan de consument of de in de 

voedingsmiddelenwetgeving van de Unie44 

vastgestelde traceerbaarheidseisen. Met het 

oog daarop is het noodzakelijk 

minimumverminderingsstreefwaarden, 

een berekeningsmethode en een 

referentiejaar vast te stellen om na te 

kunnen gaan of de afgesproken 

doelstellingen binnen een bepaalde 

tijdsspanne zijn behaald. 

__________________ __________________ 

44 Verordening (EG) nr. 178/2002 tot 

vaststelling van de algemene beginselen en 

voorschriften van de 

levensmiddelenwetgeving (PB L 31 van 

1.2.2002, blz. 1), Verordening (EG) nr. 

852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne 

(PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1), 

Verordening (EG) nr. 1935/2004 inzake 

materialen en voorwerpen bestemd om met 

levensmiddelen in contact te komen en 

andere relevante wetgeving inzake 

levensmiddelenveiligheid, hygiëne en 

etikettering (PB L 338 van 13.11.2004, blz. 

4). 

44 Verordening (EG) nr. 178/2002 tot 

vaststelling van de algemene beginselen en 

voorschriften van de 

levensmiddelenwetgeving (PB L 31 van 

1.2.2002, blz. 1), Verordening (EG) nr. 

852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne 

(PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1), 

Verordening (EG) nr. 1935/2004 inzake 

materialen en voorwerpen bestemd om met 

levensmiddelen in contact te komen en 

andere relevante wetgeving inzake 

levensmiddelenveiligheid, hygiëne en 

etikettering (PB L 338 van 13.11.2004, blz. 

4). 

Or. it 
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Amendement  127 

Younous Omarjee 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Voor sommige kunststofproducten 

voor eenmalig gebruik zijn nog geen 

geschikte en duurzamere alternatieven 

algemeen beschikbaar; naar verwachting 

zal de consumptie van dergelijke 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

toenemen. Om die trend te keren en 

inspanningen voor duurzamere oplossingen 

te bevorderen, zouden de lidstaten 

verplicht moeten worden om de nodige 

maatregelen te nemen zodat zij de 

consumptie van die producten aanzienlijk 

kunnen verminderen, zonder daarbij 

afbreuk te doen aan de hygiëne en 

veiligheid van de levensmiddelen, goede 

hygiënische praktijken, goede 

productiepraktijken, de informatieverlening 

aan de consument of de in de 

voedingsmiddelenwetgeving van de Unie44 

vastgestelde traceerbaarheidseisen. 

(11) Voor sommige kunststofproducten 

voor eenmalig gebruik zijn nog geen 

geschikte en duurzamere alternatieven 

algemeen beschikbaar; naar verwachting 

zal de consumptie van dergelijke 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

toenemen. Om die trend te keren en 

inspanningen voor duurzamere oplossingen 

te bevorderen, wordt in deze richtlijn tegen 

2025 een verbod op deze 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

vastgesteld. Tegen 2025 zijn de lidstaten 

verplicht om de nodige maatregelen te 

nemen zodat zij de consumptie van die 

producten aanzienlijk kunnen verminderen, 

zonder daarbij afbreuk te doen aan de 

hygiëne en veiligheid van de 

levensmiddelen, goede hygiënische 

praktijken, goede productiepraktijken, de 

informatieverlening aan de consument of 

de in de voedingsmiddelenwetgeving van 

de Unie44 vastgestelde 

traceerbaarheidseisen. 

__________________ __________________ 

44 Verordening (EG) 178/2002 tot 

vaststelling van de algemene beginselen en 

voorschriften van de 

levensmiddelenwetgeving (PB L 31 van 

1.2.2002, blz. 1-24), Verordening (EG) nr. 

852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne 

(PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1-54), 

Verordening (EG) nr. 1935/2004 inzake 

materialen en voorwerpen bestemd om met 

levensmiddelen in contact te komen en 

andere relevante wetgeving met betrekking 

tot voedselveiligheid, hygiëne en 

etikettering (PB L 338 van 13.11.2004, blz. 

4-17). 

44 Verordening (EG) 178/2002 tot 

vaststelling van de algemene beginselen en 

voorschriften van de 

levensmiddelenwetgeving (PB L 31 van 

1.2.2002, blz. 1-24), Verordening (EG) nr. 

852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne 

(PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1-54), 

Verordening (EG) nr. 1935/2004 inzake 

materialen en voorwerpen bestemd om met 

levensmiddelen in contact te komen en 

andere relevante wetgeving met betrekking 

tot voedselveiligheid, hygiëne en 

etikettering (PB L 338 van 13.11.2004, blz. 

4-17). 
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Or. fr 

 

Amendement  128 

Lynn Boylan, Younous Omarjee, Kateřina Konečná 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Voor sommige kunststofproducten 

voor eenmalig gebruik zijn nog geen 

geschikte en duurzamere alternatieven 

algemeen beschikbaar; naar verwachting 

zal de consumptie van dergelijke 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

toenemen. Om die trend te keren en 

inspanningen voor duurzamere 

oplossingen te bevorderen, zouden de 

lidstaten verplicht moeten worden om de 

nodige maatregelen te nemen zodat zij de 

consumptie van die producten aanzienlijk 

kunnen verminderen, zonder daarbij 

afbreuk te doen aan de hygiëne en 

veiligheid van de levensmiddelen, goede 

hygiënische praktijken, goede 

productiepraktijken, de informatieverlening 

aan de consument of de in de 

voedingsmiddelenwetgeving van de Unie44 

vastgestelde traceerbaarheidseisen. 

(11) Voor sommige kunststofproducten 

voor eenmalig gebruik zijn nog geen 

geschikte en duurzamere alternatieven 

algemeen beschikbaar; naar verwachting 

zal de consumptie van dergelijke 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

toenemen. Om die trend te keren en te 

evolueren naar duurzamere oplossingen, 

zouden de lidstaten verplicht moeten 

worden om de nodige maatregelen te 

nemen zodat zij de consumptie van die 

producten aanzienlijk kunnen verminderen, 

zonder daarbij afbreuk te doen aan de 

hygiëne en veiligheid van de 

levensmiddelen, goede hygiënische 

praktijken, goede productiepraktijken, de 

informatieverlening aan de consument of 

de in de voedingsmiddelenwetgeving van 

de Unie44 vastgestelde 

traceerbaarheidseisen. De beperking van 

de algehele consumptie van producten 

voor eenmalig gebruik is van cruciaal 

belang voor de overgang naar een 

circulaire economie. 

__________________ __________________ 

44 Verordening (EG) 178/2002 tot 

vaststelling van de algemene beginselen en 

voorschriften van de 

levensmiddelenwetgeving (PB L 31 van 

1.2.2002, blz. 1-24), Verordening (EG) nr. 

852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne 

(PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1-54), 

Verordening (EG) nr. 1935/2004 inzake 

materialen en voorwerpen bestemd om met 

levensmiddelen in contact te komen en 

andere relevante wetgeving met betrekking 

44 Verordening (EG) 178/2002 tot 

vaststelling van de algemene beginselen en 

voorschriften van de 

levensmiddelenwetgeving (PB L 31 van 

1.2.2002, blz. 1-24), Verordening (EG) nr. 

852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne 

(PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1-54), 

Verordening (EG) nr. 1935/2004 inzake 

materialen en voorwerpen bestemd om met 

levensmiddelen in contact te komen en 

andere relevante wetgeving met betrekking 
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tot voedselveiligheid, hygiëne en 

etikettering (PB L 338 van 13.11.2004, blz. 

4-17). 

tot voedselveiligheid, hygiëne en 

etikettering (PB L 338 van 13.11.2004, blz. 

4-17). 

Or. en 

 

Amendement  129 

Mark Demesmaeker 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Voor sommige kunststofproducten 

voor eenmalig gebruik zijn nog geen 

geschikte en duurzamere alternatieven 

algemeen beschikbaar; naar verwachting 

zal de consumptie van dergelijke 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

toenemen. Om die trend te keren en 

inspanningen voor duurzamere oplossingen 

te bevorderen, zouden de lidstaten 

verplicht moeten worden om de nodige 

maatregelen te nemen zodat zij de 

consumptie van die producten aanzienlijk 

kunnen verminderen, zonder daarbij 

afbreuk te doen aan de hygiëne en 

veiligheid van de levensmiddelen, goede 

hygiënische praktijken, goede 

productiepraktijken, de informatieverlening 

aan de consument of de in de 

voedingsmiddelenwetgeving van de Unie44 

vastgestelde traceerbaarheidseisen. 

(11) Voor sommige kunststofproducten 

voor eenmalig gebruik zijn nog geen 

geschikte en duurzamere alternatieven 

algemeen beschikbaar; naar verwachting 

zal de consumptie van dergelijke 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

toenemen. Om die trend te keren en 

inspanningen voor duurzamere oplossingen 

te bevorderen, zouden de lidstaten 

verplicht moeten worden om de nodige 

maatregelen te nemen zodat zij de 

consumptie van die producten bestendig en 

op ambitieuze wijze kunnen verminderen, 

zonder daarbij afbreuk te doen aan de 

hygiëne en veiligheid van de 

levensmiddelen, goede hygiënische 

praktijken, goede productiepraktijken, de 

informatieverlening aan de consument of 

de in de voedingsmiddelenwetgeving van 

de Unie44 vastgestelde 

traceerbaarheidseisen. 

__________________ __________________ 

44 Verordening (EG) 178/2002 tot 

vaststelling van de algemene beginselen en 

voorschriften van de 

levensmiddelenwetgeving (PB L 31 van 

1.2.2002, blz. 1-24), Verordening (EG) nr. 

852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne 

(PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1-54), 

Verordening (EG) nr. 1935/2004 inzake 

materialen en voorwerpen bestemd om met 

levensmiddelen in contact te komen en 

44 Verordening (EG) 178/2002 tot 

vaststelling van de algemene beginselen en 

voorschriften van de 

levensmiddelenwetgeving (PB L 31 van 

1.2.2002, blz. 1-24), Verordening (EG) nr. 

852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne 

(PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1-54), 

Verordening (EG) nr. 1935/2004 inzake 

materialen en voorwerpen bestemd om met 

levensmiddelen in contact te komen en 
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andere relevante wetgeving met betrekking 

tot voedselveiligheid, hygiëne en 

etikettering (PB L 338 van 13.11.2004, blz. 

4-17). 

andere relevante wetgeving met betrekking 

tot voedselveiligheid, hygiëne en 

etikettering (PB L 338 van 13.11.2004, blz. 

4-17). 

Or. en 

Motivering 

Een "aanzienlijke" vermindering is vaag en dubbelzinnig. Bij gebrek aan een kwantitatief 

streefcijfer moet ten minste duidelijk worden gesteld dat de vermindering duurzaam en 

ambitieus moet zijn. 

 

Amendement  130 

Karl-Heinz Florenz, Giovanni La Via, Francesc Gambús, Birgit Collin-Langen 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 11 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (11 bis) De lidstaten moeten in 

overeenstemming met Richtlijn 94/62/EG 

worden verplicht de Commissie in kennis 

stellen van ontwerpmaatregelen met 

betrekking tot verpakkingen voordat zij 

deze goedkeuren, zodat kan worden 

nagegaan of die maatregelen de werking 

van de interne markt mogelijk zullen 

belemmeren. 

Or. en 

Motivering 

Het is belangrijk te zorgen voor samenhang tussen Richtlijn 94/62/EG, met name artikel 16 

(Kennisgeving) en artikel 18 (Vrij in de handel brengen), en deze Richtlijn wanneer het over 

kunststofverpakking voor eenmalig gebruik gaat en om de interne markt voor verpakkingen 

veilig te stellen. 

 

Amendement  131 

Mairead McGuinness 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 11 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (11 bis) Het gebruik van kunststof 

in de land- en tuinbouw is belangrijk voor 

de oogstopbrengst en de plantenteelt, en 

bij gebrek aan haalbare alternatieven zou 

dit gevolgen kunnen hebben voor de 

voedselproductie. Het gebruik van 

kunststof in deze sectoren draagt echter 

bij tot de vervuiling. 

Or. en 

 

Amendement  132 

Danilo Oscar Lancini 

 

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. 

Schrappen 

Or. it 

 

Amendement  133 

Elisabetta Gardini, Alberto Cirio, Lorenzo Cesa, Stefano Maullu, Massimiliano Salini, 

Giovanni La Via 
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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) De kunststoffenindustrie is zeer 

belangrijk voor de Europese economie; 

een grotere duurzaamheid kan nieuwe 

kansen creëren voor innovatie, 

concurrentiekracht en werkgelegenheid, 

in overeenstemming met de doelstellingen 

die worden nagestreefd met de nieuwe 

strategie voor het industriebeleid van de 

EU en de streefcijfers voor recycling en 

hergebruik die zijn vastgesteld in het 

pakket circulaire economie (Richtlijn 

(EU) 2018/851 over het storten van 

afvalstoffen en Richtlijn (EU) 2018/852 

betreffende verpakking). Er zullen forse 

investeringen in infrastructuur en 

innovatie nodig zijn om de doelstellingen 

van de Europese strategie voor 

kunststoffen in een circulaire economie 

(Mededeling van de Commissie COM 

(2018) 28 final) te kunnen behalen en het 

potentieel voor het hergebruik en de 

recycling van kunststofafval te 

ontwikkelen. Innovatie is een cruciale 

factor in de omvorming van de 

kunststofwaardeketen omdat innovatie die 

keten zowel kan moderniseren als de 

kostprijs van bestaande oplossingen kan 

doen dalen. Innovatieve oplossingen voor 

geavanceerde afvalselectieprocessen, 

chemische recycling en een beter 

polymeerontwerp kunnen inderdaad 

leiden tot zeer doeltreffende oplossingen. 

Or. en 

Motivering 

Het is dienstig de rol van innovatie in de gehele waardeketen, van ontwerp tot 

recyclingproces, te belichten, waarbij chemische innovatie een belangrijke rol speelt, zoals 

vermeld in de mededeling van de Commissie getiteld "Een Europese strategie voor 

kunststoffen in een circulaire economie" (COM (2018) 28 final). 
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Amendement  134 

Massimo Paolucci, Simona Bonafè, Jytte Guteland 

 

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 of te beperken. 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. Er moeten 

specifieke criteria worden vastgesteld voor 

de levenscyclusbeoordeling van dergelijke 

alternatieven om na te gaan of deze 

voldoen aan de eisen die momenteel 

gesteld worden aan de kunststofproducten 

voor eenmalig gebruik, overeenstemmen 

met de afvalwetgeving van de Unie en 

duurzamer zijn. 

Or. it 

 

Amendement  135 

Sirpa Pietikäinen 

 

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 

(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 
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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. 

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. Het investeren in en 

het stimuleren van de ontwikkeling en 

spoedige invoering van alternatieve 

biologische, niet-toxische materialen die 

vrij zijn van hormoonontregelende 

chemische stoffen ter vervanging van 

kunststof moeten prioriteiten zijn. 

Or. en 

 

Amendement  136 

Paul Brannen, Seb Dance 

 

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. Dit moet, naast andere 

specifieke kunststofsoorten, alle onder 

invloed van zuurstof afbreekbare 

kunststoffen betreffen die niet veilig 

biologisch afbreken en daarom geen 

milieuvoordeel opleveren. Op die manier 

zouden het gebruik van die algemeen 

beschikbare en duurzamere alternatieven, 

en innovatieve oplossingen voor 

duurzamere bedrijfsmodellen, hergebruik, 

composteerbare alternatieven en 

vervanging van materialen bevorderd 
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worden. 

Or. en 

 

Amendement  137 

Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Massimo Paolucci, Soledad Cabezón Ruiz 

 

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. 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 overeenkomstig de 

afvalhiërarchie als vastgesteld in artikel 4 

van Richtlijn 2008/98/EG. 

Or. it 

 

Amendement  138 

Julie Girling, Elisabetta Gardini 

 

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 

(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 
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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. 

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 die voldoen aan 

de bestaande normen en de wetgeving van 

de Unie, en innovatieve oplossingen voor 

duurzamere bedrijfsmodellen, alternatieven 

voor hergebruik en vervanging van 

materialen bevorderd worden. 

Or. en 

Motivering 

Wanneer er alternatieven voor kunststoffen voor eenmalig gebruik bestaan, moeten die 

voldoen aan alle andere normen van de Unie, namelijk de vereisten op het gebied van 

gezondheid en veiligheid. Wanneer deze alternatieven niet aan de normen beantwoorden, 

mogen producten voor eenmalig gebruik niet worden verboden. 

 

Amendement  139 

Younous Omarjee 

 

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 

meteen 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. 

Or. fr 
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Amendement  140 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Laura Agea, Dario Tamburrano 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 12 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (12 bis) In Richtlijn 94/62/EG, 

zoals gewijzigd bij Richtlijn (EU) 

2015/720, werd vastgelegd dat de 

Commissie tegen mei 2017 een evaluatie 

van de wetgeving dient uit te voeren met 

betrekking tot de maatregelen om op basis 

van levenscycluseffecten het verbruik van 

zeer lichte plastic draagtassen te 

verminderen. De Commissie heeft deze 

evaluatie tot op heden nog niet uitgevoerd. 

Aangezien de kans erg groot is dat 

dergelijke plastic draagtassen worden 

achtergelaten, is het gepast om 

maatregelen in te voeren om het op de 

markt brengen ervan te beperken, behalve 

voor strikt noodzakelijke toepassingen. 

Zeer lichte plastic draagtassen mogen niet 

op de markt worden gebracht als 

verpakking voor losse levensmiddelen, 

tenzij dit is vereist met het oog op hygiëne, 

bijvoorbeeld voor het verpakken van 

vochtige levensmiddelen (zoals rauw 

vlees, vis of zuivel). In dat geval mogen 

echter alleen biologisch afbreekbare en 

composteerbare draagtassen worden 

gebruikt. Voor de zeer lichte plastic 

draagtassen die niet onder deze beperking 

op het op de markt brengen vallen, blijven 

de bestaande, bij Richtlijn (EU) 2015/720 

ingevoerde bepalingen van toepassing. 

Or. it 

Motivering 

Indien met het oog op hygiëne draagtassen gebruikt moeten worden, mogen dit alleen zeer 

lichte biologisch afbreekbare en composteerbare draagtassen zijn en niet de traditionele 

plastic draagtassen. 
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Amendement  141 

Jo Leinen, Carlos Zorrinho, Massimo Paolucci 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 12 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (12 bis) De in deze richtlijn 

vastgestelde maatregelen die het gebruik 

bevorderen van alternatieven die niet zijn 

gemaakt van kunststof, mogen in geen 

geval een toename veroorzaken van 

schadelijke gevolgen voor het milieu en 

het klimaat, bijvoorbeeld bijkomende 

CO2-uitstoot of de exploitatie van kostbare 

hulpbronnen. Hoewel veel alternatieven 

die niet van kunststof zijn gemaakt, van 

natuurlijke hulpbronnen zijn vervaardigd 

en naar verwachting uit de bio-economie 

afkomstig zullen zijn, is het van bijzonder 

belang om de duurzaamheid van deze 

materialen te garanderen. Met betrekking 

tot de afvalhiërarchie moeten de in deze 

richtlijn vastgestelde maatregelen en de 

tenuitvoerlegging ervan altijd voorrang 

geven aan preventie of aan de overgang 

naar herbruikbare producten, in plaats 

van aan andere alternatieven voor 

eenmalig gebruik, ook als die zijn 

vervaardigd van andere materialen dan 

kunststof. 

Or. en 

 

Amendement  142 

Younous Omarjee 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 12 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (12 bis) Filters van 

tabaksproducten behoren tot de meest 
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vervuilende kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik en het merendeel ervan 

komt in de natuur terecht waar deze filters 

ontbinden en zo meer dan vijftig stoffen 

verspreiden die schadelijk zijn voor de 

gezondheid, voor het milieu en voor de 

biodiversiteit. Er moeten absoluut strikte 

maatregelen worden toegepast ten 

aanzien van de producenten van filters en 

tabaksproducten opdat de productie van 

deze filters wordt verminderd, de kunststof 

en schadelijke stoffen waaruit ze bestaan 

worden beperkt, en er voor de inzameling 

en recycling ervan wordt gezorgd. 

Or. fr 

 

Amendement  143 

Margrete Auken 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 12 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (12 bis) Aangezien zeer lichte 

plastic draagtassen nog altijd veel worden 

gebruikt in de Europese Unie en 

soortgelijke milieugevolgen hebben als 

lichte plastic draagtassen, ook voor het 

mariene milieu, en aangezien de 

Commissie nog geen evaluatie van de 

wetgeving inzake maatregelen voor de 

vermindering van de consumptie van zeer 

lichte plastic draagtassen heeft verricht, 

zoals zij volgens Richtlijn 94/62/EG, als 

gewijzigd bij Richtlijn (EU) 2015/720 

uiterlijk in mei 2017 had moeten doen, is 

het gepast om maatregelen in te voeren 

die het in de handel brengen van zeer 

lichte plastic draagtassen beperken, tenzij 

als er sprake is van hygiënische redenen. 

Or. en 



 

AM\1162120NL.docx 87/161 PE627.610v01-00 

 NL 

Motivering 

Krachtens Richtlijn (EU) 2015/720 mogen de lidstaten zeer lichte plastic draagtassen 

vrijstellen van de vereiste maatregelen om de algehele consumptie van plastic draagtassen te 

beperken. Bijgevolg worden die draagtassen nog altijd veel gebruikt, met soortgelijke 

schadelijke gevolgen als de dikkere lichte plastic draagtassen. Met deze richtlijn moet een 

einde worden gemaakt aan de vrijstelling voor die draagtassen door ze toe te voegen aan de 

lijst van beperkte producten – alternatieven zijn ruim verkrijgbaar. 

 

Amendement  144 

José Inácio Faria 

 

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, is bepaald dat 

een beoordeling van de wetgeving inzake 

de maatregelen ter vermindering van de 

consumptie van zeer lichte plastic 

draagtassen uiterlijk in mei 2017 zal 

worden verricht. Aangezien zeer lichte 

plastic draagtassen vaak als zwerfvuil 

eindigen, moeten er maatregelen worden 

ingevoerd die het in de handel brengen 

ervan beperken. 

Or. en 

 

Amendement  145 

Danilo Oscar Lancini 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Hoofdzakelijk van kunststoffen 

gemaakte doppen en deksels van 

drankverpakkingen behoren tot de meest 

teruggevonden kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik die als zwerfvuil op de 

Schrappen 
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stranden van de Unie terechtkomen. 

Drankverpakkingen voor eenmalig 

gebruik zouden dan ook alleen maar in de 

handel mogen worden gebracht als zij aan 

specifieke eisen inzake productontwerp 

voldoen, zodat er aanzienlijk minder 

doppen en deksels van deze 

drankverpakkingen als zwerfvuil in het 

milieu terechtkomen. Voor kunststoffen 

drankverpakkingen voor eenmalig 

gebruik komt deze eis bovenop de 

basiseisen van bijlage II van Richtlijn 

94/62/EEG over de samenstelling en de 

herbruikbare en terugwinbare (en 

recycleerbare) aard van verpakkingen. 

Om conformiteit met de eis inzake 

productontwerp te vergemakkelijken en de 

goede werking van de interne markt te 

waarborgen, moet een geharmoniseerde, 

overeenkomstig Verordening (EU) nr. 

1025/2012 van het Europees Parlement en 

van de Raad45 vastgestelde norm worden 

ontwikkeld, en moet de naleving van die 

norm het vermoeden van conformiteit met 

die vereisten toestaan. Er moet voldoende 

tijd worden ingeruimd voor het 

ontwikkelen van een geharmoniseerde 

norm en om de producenten de 

gelegenheid te geven hun productieketens 

zodanig aan te passen dat zij aan de 

ontwerpeis kunnen voldoen. 

__________________  

45 Verordening (EU) nr. 1025/2012 van 

het Europees Parlement en de Raad van 

25 oktober 2012 betreffende Europese 

normalisatie, tot wijziging van de 

Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG 

van de Raad alsmede de Richtlijnen 

94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 

98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 

2009/23/EG en 2009/105/EG van het 

Europees Parlement en de Raad en tot 

intrekking van Beschikking 87/95/EEG 

van de Raad en Besluit nr. 1673/2006/EG 

van het Europees Parlement en de Raad 

(PB L 316 van 14.11.2012, blz. 12). 

 

Or. it 
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Amendement  146 

Lynn Boylan, Younous Omarjee 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Hoofdzakelijk van kunststoffen 

gemaakte doppen en deksels van 

drankverpakkingen behoren tot de meest 

teruggevonden kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik die als zwerfvuil op de 

stranden van de Unie terechtkomen. 

Drankverpakkingen voor eenmalig gebruik 

zouden dan ook alleen maar in de handel 

mogen worden gebracht als zij aan 

specifieke eisen inzake productontwerp 

voldoen, zodat er aanzienlijk minder 

doppen en deksels van deze 

drankverpakkingen als zwerfvuil in het 

milieu terechtkomen. Voor kunststoffen 

drankverpakkingen voor eenmalig gebruik 

komt deze eis bovenop de basiseisen van 

bijlage II van Richtlijn 94/62/EEG over de 

samenstelling en de herbruikbare en 

terugwinbare (en recycleerbare) aard van 

verpakkingen. Om conformiteit met de eis 

inzake productontwerp te 

vergemakkelijken en de goede werking van 

de interne markt te waarborgen, moet een 

geharmoniseerde, overeenkomstig 

Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het 

Europees Parlement en van de Raad45 

vastgestelde norm worden ontwikkeld, en 

moet de naleving van die norm het 

vermoeden van conformiteit met die 

vereisten toestaan. Er moet voldoende tijd 

worden ingeruimd voor het ontwikkelen 

van een geharmoniseerde norm en om de 

producenten de gelegenheid te geven hun 

productieketens zodanig aan te passen dat 

zij aan de ontwerpeis kunnen voldoen. 

(13) Hoofdzakelijk van kunststoffen 

gemaakte doppen en deksels van 

drankverpakkingen behoren tot de meest 

teruggevonden kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik die als zwerfvuil op de 

stranden van de Unie terechtkomen. 

Drankverpakkingen voor eenmalig gebruik 

zouden dan ook alleen maar in de handel 

mogen worden gebracht als zij aan 

specifieke eisen inzake productontwerp 

voldoen, zodat er aanzienlijk minder 

doppen en deksels van deze 

drankverpakkingen als zwerfvuil in het 

milieu terechtkomen. Voor kunststoffen 

drankverpakkingen voor eenmalig gebruik 

komt deze eis bovenop de basiseisen van 

bijlage II van Richtlijn 94/62/EEG over de 

samenstelling en de herbruikbare en 

terugwinbare (en recyclebare) aard van 

verpakkingen. Om conformiteit met de eis 

inzake productontwerp te 

vergemakkelijken en de goede werking van 

de interne markt te waarborgen, moet een 

geharmoniseerde, overeenkomstig 

Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het 

Europees Parlement en van de Raad45 

vastgestelde norm worden ontwikkeld, en 

moet de naleving van die norm het 

vermoeden van conformiteit met die 

vereisten toestaan. 

 Om het circulaire gebruik van 

kunststoffen te waarborgen, is het nodig 

de aanvaarding door de markt van 

gerecyclede materialen te verzekeren. Het 
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is dan ook gepast een vereiste in te voeren 

voor een verplichte minimumhoeveelheid 

gerecyclede kunststof in bepaalde 

producten, zoals plastic flessen. Tegen 

2025 mogen van kunststof gemaakte 

drankverpakkingen voor eenmalig 

gebruik alleen worden toegelaten op de 

markt als zij ten minste 35 % niet-toxisch 

gerecycled materiaal bevatten. 

__________________ __________________ 

45 Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

25 oktober 2012 betreffende Europese 

normalisatie, tot wijziging van de 

Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van 

de Raad alsmede de Richtlijnen 94/9/EG, 

94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 

2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG en 

2009/105/EG van het Europees Parlement 

en de Raad en tot intrekking van 

Beschikking 87/95/EEG van de Raad en 

Besluit nr. 1673/2006/EG van het Europees 

Parlement en de Raad (PB L 316 van 

14.11.2012, blz. 12). 

45 Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

25 oktober 2012 betreffende Europese 

normalisatie, tot wijziging van de 

Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van 

de Raad alsmede de Richtlijnen 94/9/EG, 

94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 

2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG en 

2009/105/EG van het Europees Parlement 

en de Raad en tot intrekking van 

Beschikking 87/95/EEG van de Raad en 

Besluit nr. 1673/2006/EG van het Europees 

Parlement en de Raad (PB L 316 van 

14.11.2012, blz. 12). 

Or. en 

 

Amendement  147 

Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Massimo Paolucci, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Hoofdzakelijk van kunststoffen 

gemaakte doppen en deksels van 

drankverpakkingen behoren tot de meest 

teruggevonden kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik die als zwerfvuil op de 

stranden van de Unie terechtkomen. 

Drankverpakkingen voor eenmalig gebruik 

zouden dan ook alleen maar in de handel 

mogen worden gebracht als zij aan 

specifieke eisen inzake productontwerp 

voldoen, zodat er aanzienlijk minder 

(13) Hoofdzakelijk van kunststoffen 

gemaakte doppen en deksels van 

drankverpakkingen behoren tot de meest 

teruggevonden kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik die als zwerfvuil op de 

stranden van de Unie terechtkomen. 

Drankverpakkingen voor eenmalig gebruik 

zouden dan ook alleen maar in de handel 

mogen worden gebracht als zij aan 

specifieke eisen inzake productontwerp 

voldoen, zodat er aanzienlijk minder 
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doppen en deksels van deze 

drankverpakkingen als zwerfvuil in het 

milieu terechtkomen. Voor kunststoffen 

drankverpakkingen voor eenmalig gebruik 

komt deze eis bovenop de basiseisen van 

bijlage II van Richtlijn 94/62/EEG over de 

samenstelling en de herbruikbare en 

terugwinbare (en recycleerbare) aard van 

verpakkingen. Om conformiteit met de eis 

inzake productontwerp te 

vergemakkelijken en de goede werking van 

de interne markt te waarborgen, moet een 

geharmoniseerde, overeenkomstig 

Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het 

Europees Parlement en van de Raad45 

vastgestelde norm worden ontwikkeld, en 

moet de naleving van die norm het 

vermoeden van conformiteit met die 

vereisten toestaan. Er moet voldoende tijd 

worden ingeruimd voor het ontwikkelen 

van een geharmoniseerde norm en om de 

producenten de gelegenheid te geven hun 

productieketens zodanig aan te passen dat 

zij aan de ontwerpeis kunnen voldoen. 

doppen en deksels van deze 

drankverpakkingen als zwerfvuil in het 

milieu terechtkomen en grotere 

hoeveelheden hiervan worden gerecycled. 

Voor kunststoffen drankverpakkingen voor 

eenmalig gebruik komt deze eis bovenop 

de basiseisen van bijlage II van Richtlijn 

94/62/EEG over de samenstelling en de 

herbruikbare en terugwinbare (en 

recyclebare) aard van verpakkingen. Om 

conformiteit met de eis inzake 

productontwerp te vergemakkelijken en de 

goede werking van de interne markt te 

waarborgen, moet een geharmoniseerde, 

overeenkomstig Verordening (EU) nr. 

1025/2012 van het Europees Parlement en 

van de Raad45 vastgestelde norm worden 

ontwikkeld, en moet de naleving van die 

norm het vermoeden van conformiteit met 

die vereisten toestaan. Er moet voldoende 

tijd worden ingeruimd voor het 

ontwikkelen van een geharmoniseerde 

norm en om de producenten de 

gelegenheid te geven hun productieketens 

zodanig aan te passen dat zij aan de 

ontwerpeis kunnen voldoen. 

__________________ __________________ 

45 Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

25 oktober 2012 betreffende Europese 

normalisatie, tot wijziging van de 

Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van 

de Raad alsmede de Richtlijnen 94/9/EG, 

94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 

2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG en 

2009/105/EG van het Europees Parlement 

en de Raad en tot intrekking van 

Beschikking 87/95/EEG van de Raad en 

Besluit nr. 1673/2006/EG van het Europees 

Parlement en de Raad (PB L 316 van 

14.11.2012, blz. 12). 

45 Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

25 oktober 2012 betreffende Europese 

normalisatie, tot wijziging van de 

Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van 

de Raad alsmede de Richtlijnen 94/9/EG, 

94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 

2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG en 

2009/105/EG van het Europees Parlement 

en de Raad en tot intrekking van 

Beschikking 87/95/EEG van de Raad en 

Besluit nr. 1673/2006/EG van het Europees 

Parlement en de Raad (PB L 316 van 

14.11.2012, blz. 12). 

Or. it 

 

Amendement  148 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 
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Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Hoofdzakelijk van kunststoffen 

gemaakte doppen en deksels van 

drankverpakkingen behoren tot de meest 

teruggevonden kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik die als zwerfvuil op de 

stranden van de Unie terechtkomen. 

Drankverpakkingen voor eenmalig gebruik 

zouden dan ook alleen maar in de handel 

mogen worden gebracht als zij aan 

specifieke eisen inzake productontwerp 

voldoen, zodat er aanzienlijk minder 

doppen en deksels van deze 

drankverpakkingen als zwerfvuil in het 

milieu terechtkomen. Voor kunststoffen 

drankverpakkingen voor eenmalig gebruik 

komt deze eis bovenop de basiseisen van 

bijlage II van Richtlijn 94/62/EEG over de 

samenstelling en de herbruikbare en 

terugwinbare (en recycleerbare) aard van 

verpakkingen. Om conformiteit met de eis 

inzake productontwerp te 

vergemakkelijken en de goede werking van 

de interne markt te waarborgen, moet een 

geharmoniseerde, overeenkomstig 

Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het 

Europees Parlement en van de Raad45 

vastgestelde norm worden ontwikkeld, en 

moet de naleving van die norm het 

vermoeden van conformiteit met die 

vereisten toestaan. Er moet voldoende tijd 

worden ingeruimd voor het ontwikkelen 

van een geharmoniseerde norm en om de 

producenten de gelegenheid te geven hun 

productieketens zodanig aan te passen dat 

zij aan de ontwerpeis kunnen voldoen. 

(13) Kunststoffen doppen en deksels van 

drankverpakkingen behoren tot de meest 

teruggevonden kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik die als zwerfvuil op de 

stranden van de Unie terechtkomen. 

Drankverpakkingen voor eenmalig gebruik 

zouden dan ook alleen maar in de handel 

mogen worden gebracht als zij aan 

specifieke eisen inzake productontwerp 

voldoen, zodat er aanzienlijk minder 

doppen en deksels van deze 

drankverpakkingen als zwerfvuil in het 

milieu terechtkomen. Voor kunststoffen 

drankverpakkingen voor eenmalig gebruik 

komt deze eis bovenop de basiseisen van 

bijlage II van Richtlijn 94/62/EEG over de 

samenstelling en de herbruikbare en 

terugwinbare (en recyclebare) aard van 

verpakkingen. Om conformiteit met de eis 

inzake productontwerp te 

vergemakkelijken en de goede werking van 

de interne markt te waarborgen, moet een 

geharmoniseerde, overeenkomstig 

Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het 

Europees Parlement en van de Raad45 

vastgestelde norm worden ontwikkeld, en 

moet de naleving van die norm het 

vermoeden van conformiteit met die 

vereisten toestaan. Er moet voldoende tijd 

worden ingeruimd voor het ontwikkelen 

van een geharmoniseerde norm en om de 

producenten de gelegenheid te geven hun 

productieketens zodanig aan te passen dat 

zij aan de ontwerpeis kunnen voldoen. 

__________________ __________________ 

45 Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

25 oktober 2012 betreffende Europese 

normalisatie, tot wijziging van de 

Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van 

de Raad alsmede de Richtlijnen 94/9/EG, 

45 Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

25 oktober 2012 betreffende Europese 

normalisatie, tot wijziging van de 

Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van 

de Raad alsmede de Richtlijnen 94/9/EG, 
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94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 

2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG en 

2009/105/EG van het Europees Parlement 

en de Raad en tot intrekking van 

Beschikking 87/95/EEG van de Raad en 

Besluit nr. 1673/2006/EG van het Europees 

Parlement en de Raad (PB L 316 van 

14.11.2012, blz. 12). 

94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 

2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG en 

2009/105/EG van het Europees Parlement 

en de Raad en tot intrekking van 

Beschikking 87/95/EEG van de Raad en 

Besluit nr. 1673/2006/EG van het Europees 

Parlement en de Raad (PB L 316 van 

14.11.2012, blz. 12). 

Or. en 

 

Amendement  149 

Frédérique Ries 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 13 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 bis) Om de gevolgen van alle 

verpakkingen voor het milieu door middel 

van productontwerp te beperken, dient de 

Commissie tegen einde 2020 de essentiële 

eisen in Richtlijn 94/62/EG te herzien en 

te versterken, door de relatieve 

eigenschappen van de verschillende 

verpakkingsmaterialen, ook 

composietmaterialen, in aanmerking te 

nemen, op basis van 

levenscyclusbeoordelingen, met 

bijzondere aandacht voor preventie en op 

circulair gebruik gericht ontwerp. 

Or. en 

Motivering 

Het is belangrijk om het probleem van specifieke composietproducten, zoals papieren bekers 

met een plastic bekleding of laag, aan te pakken, voor zover deze producten binnen de 

werkingssfeer van dit voorstel voor een richtlijn inzake kunststoffen voor eenmalig gebruik en 

vistuig vallen, en kunststof geen essentieel bestanddeel of structureel element van het product 

is. 

 

Amendement  150 

Massimo Paolucci 
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Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 13 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 bis) Het op- en loslaten van 

luchtballonnen, zoals heliumballonnen, is 

bijzonder gevaarlijk voor het milieu en 

voor bepaalde diersoorten. Daarom 

moeten de lidstaten bepalingen 

uitvaardigen om deze te verbieden. 

Or. it 

 

Amendement  151 

Massimo Paolucci 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 13 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 ter) Om de gezondheid van 

vrouwen te beschermen moet het gebruik 

van gevaarlijke chemische stoffen in 

maandverband, tampons en 

inbrenghulzen voor tampons worden 

voorkomen. Tevens is het van 

fundamenteel belang dat vrouwen de 

beschikking krijgen over meervoudig te 

gebruiken en economisch duurzamere 

producten om volledig aan het 

maatschappelijk leven te kunnen 

deelnemen. 

Or. it 

 

Amendement  152 

Massimo Paolucci 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 13 quater (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 quater) Om een optimale 

inzameling en recycling van gedeeltelijk 

met kunststof vervaardigde drinkbekers te 

bevorderen, moet ervoor worden gezorgd 

dat alleen drinkbekers op de markt 

kunnen worden gebracht die voldoen aan 

bepaalde vereisten inzake 

productontwerp, zodat de polymeercoating 

ervan biologisch afbreekbaar en 

composteerbaar is. 

Or. it 

 

Amendement  153 

Lynn Boylan, Younous Omarjee 

 

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 

(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, met aanzienlijke 

schade aan het rioleringsnet en extra 

kosten voor waterbehandeling tot gevolg. 

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 en voor de economie als gevolg van 

verkeerde verwijdering. De Commissie 

moet gemachtigd worden vrijwillige 

sectorale etikettering te vervangen door de 

vaststelling van een geharmoniseerd 

formaat voor de markering en dient deze 
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heeft. voor te leggen aan representatieve groepen 

consumenten, om te verifiëren of de 

voorgestelde markering duidelijk genoeg is 

en het juiste effect heeft. 

Or. en 

 

Amendement  154 

Massimo Paolucci, Jo Leinen, Simona Bonafè, Jytte Guteland, Renata Briano, Carlos 

Zorrinho 

 

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, 

consumptieverminderingsstreefwaarden 

en bewustmakingsmaatregelen. De 

markering moet de consumenten 

informeren over passende manieren afval 

te verwijderen, over 

verwijderingsmogelijkheden die vermeden 

moeten worden en over de negatieve 

gevolgen van zwerfvuil op het milieu als 

gevolg van verkeerde verwijdering, en in 

voorkomend geval over het bestaan van 

alternatieve producten met soortgelijke 

operationele eigenschappen. 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. 

Or. it 
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Motivering 

Het geharmoniseerd formaat voor de markering van enkele plastic producten moet door 

middel van een gedelegeerde handeling in plaats van een uitvoeringshandeling worden 

vastgesteld. Dit amendement hangt samen met het amendement waarbij een nieuw 

artikel 16 bis inzake de uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie wordt ingevoegd. 

 

Amendement  155 

Margrete Auken 

 

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. Zij kunnen bovendien 

aanzienlijke schade toebrengen aan het 

rioleringsnet door pompen te doen 

dichtslibben en buizen te blokkeren. 
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 en voor de economie 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. 

Or. en 
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Motivering 

Vochtige doekjes kunnen de buizen blokkeren en de pompen in het rioleringsnet doen 

dichtslibben. De jaarlijkse kostprijs voor het opruimen van verstoppingen in het rioleringsnet 

wordt in het VK alleen al geraamd op 115 miljoen EUR. Die kostprijs moet worden 

doorgerekend aan de waterconsument en brengt de betaalbaarheid van de waterdiensten in 

het gedrang. 

 

Amendement  156 

Annie Schreijer-Pierik 

 

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. Zij kunnen bovendien 

aanzienlijke schade toebrengen aan het 

rioleringsnet door pompen te doen 

dichtslibben en buizen te blokkeren. 
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. 

Or. en 
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Motivering 

Vochtige doekjes kunnen de buizen blokkeren en de pompen in het rioleringsnet doen 

dichtslibben. Deze extra kosten moeten worden doorgerekend aan de burger die water 

verbruikt en hebben negatieve gevolgen voor de betaalbaarheid van waterdiensten in de hele 

Unie. 

 

Amendement  157 

Dubravka Šuica 

 

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, met ernstige 

vervuiling en een risico voor de 

volksgezondheid als gevolg. 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. 

Or. en 
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Amendement  158 

Julie Girling, Elisabetta Gardini 

 

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 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 en 

de industrie, om te verifiëren of de 

voorgestelde markering duidelijk genoeg is 

en het juiste effect heeft. 

Or. en 

Motivering 

De inbreng van velerlei belanghebbenden moet worden gevraagd. 

 

Amendement  159 

Claudiu Ciprian Tănăsescu 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 14 
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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 afval te verwijderen 

en/of over verwijderingsmogelijkheden die 

vermeden moeten worden en/of over de 

negatieve gevolgen van zwerfvuil op het 

milieu en voor de economie 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. 

Or. en 

 

Amendement  160 

Mark Demesmaeker 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 14 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (14 bis) De bestrijding van 

zwerfvuil blijft een gedeelde inspanning 

van bevoegde autoriteiten, producenten en 

consumenten. 

Or. en 
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Motivering 

Verwijzing naar overweging 34 van Richtlijn (EU) 2018/851 van het Europees Parlement en 

de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG over het storten van 

afvalstoffen. 

 

Amendement  161 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Voor kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik waarvoor geen 

geschikte en duurzamere alternatieven 

algemeen beschikbaar zijn, moeten de 

lidstaten, volgens het beginsel dat de 

vervuiler betaalt, ook regelingen voor 

uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid 

invoeren, ter dekking van de kosten van 

het afvalbeheer, het opruimen van het 

zwerfvuil en de 

bewustmakingsmaatregelen ter preventie 

en vermindering van dergelijk zwerfvuil. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  162 

Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Voor kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik waarvoor geen 

geschikte en duurzamere alternatieven 

algemeen beschikbaar zijn, moeten de 

lidstaten, volgens het beginsel dat de 

vervuiler betaalt, ook regelingen voor 

uitgebreide 

Schrappen 



 

AM\1162120NL.docx 103/161 PE627.610v01-00 

 NL 

producentenverantwoordelijkheid 

invoeren, ter dekking van de kosten van 

het afvalbeheer, het opruimen van het 

zwerfvuil en de 

bewustmakingsmaatregelen ter preventie 

en vermindering van dergelijk zwerfvuil. 

Or. en 

 

Amendement  163 

Lukas Mandl 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Voor kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik waarvoor geen geschikte 

en duurzamere alternatieven algemeen 

beschikbaar zijn, moeten de lidstaten, 

volgens het beginsel dat de vervuiler 

betaalt, ook regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid 

invoeren, ter dekking van de kosten van 

het afvalbeheer, het opruimen van het 

zwerfvuil en de 

bewustmakingsmaatregelen ter preventie 

en vermindering van dergelijk zwerfvuil. 

(15) Voor kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik waarvoor geen geschikte 

en duurzamere alternatieven algemeen 

beschikbaar zijn, moeten de lidstaten in 

nauwe samenwerking met het 

bedrijfsleven bewustmakingsmaatregelen 

ontwikkelen ter preventie en vermindering 

van dergelijk zwerfvuil. 

Or. de 

Motivering 

Het is zeer de vraag of het zinvol is om producenten de kosten voor afvalverwijdering te laten 

betalen, aangezien zij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor handelingen waarop 

zij geen invloed hebben. Het is echter bijzonder belangrijk om voor de consument 

bewustmakingsmaatregelen te ontwikkelen in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. 

 

Amendement  164 

Karl-Heinz Florenz, Giovanni La Via, Francesc Gambús, Peter Liese 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 15 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Voor kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik waarvoor geen geschikte 

en duurzamere alternatieven algemeen 

beschikbaar zijn, moeten de lidstaten, 

volgens het beginsel dat de vervuiler 

betaalt, ook regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid 

invoeren, ter dekking van de kosten van het 

afvalbeheer, het opruimen van het 

zwerfvuil en de 

bewustmakingsmaatregelen ter preventie 

en vermindering van dergelijk zwerfvuil. 

(15) Voor kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik waarvoor geen geschikte 

en duurzamere alternatieven algemeen 

beschikbaar zijn, moeten de lidstaten, 

volgens het beginsel dat de vervuiler 

betaalt, ook regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid 

invoeren, ter dekking van de noodzakelijke 

kosten van het afvalbeheer in 

overeenstemming met de artikelen 8 en 8 

bis van Richtlijn 2008/98/EG en artikel 7 

van Richtlijn 94/62/EG, en de kosten van 

bewustmakingsmaatregelen ter preventie 

en vermindering van zwerfvuil. 

Or. en 

Motivering 

De bestrijding van zwerfvuil moet een inspanning zijn van bevoegde autoriteiten, producenten 

en consumenten. Het zwerfvuilprobleem wordt niet opgelost door de producenten de kosten 

voor de opruiming te laten betalen, maar door het gedrag van de consument te veranderen 

door middel van voorlichting en handhaving van de bestaande wetgeving. Zwerfvuil 

voorkomen is veel doeltreffender. 

 

Amendement  165 

Jørn Dohrmann 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Voor kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik waarvoor geen geschikte 

en duurzamere alternatieven algemeen 

beschikbaar zijn, moeten de lidstaten, 

volgens het beginsel dat de vervuiler 

betaalt, ook regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid 

invoeren, ter dekking van de kosten van het 

afvalbeheer, het opruimen van het 

zwerfvuil en de 

bewustmakingsmaatregelen ter preventie 

(15) Voor kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik waarvoor geen geschikte 

en duurzamere alternatieven algemeen 

beschikbaar zijn, moeten de lidstaten, 

volgens het beginsel dat de vervuiler 

betaalt, ook regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid 

invoeren, ter dekking van de kosten van het 

afvalbeheer, de inzameling, het vervoer en 

de verwerking van het mariene zwerfvuil 

en de kosten van 
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en vermindering van dergelijk zwerfvuil. bewustmakingsmaatregelen ter preventie 

en vermindering van dergelijk zwerfvuil. 

Or. en 

 

Amendement  166 

Massimo Paolucci, Simona Bonafè 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Voor kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik waarvoor geen geschikte 

en duurzamere alternatieven algemeen 

beschikbaar zijn, moeten de lidstaten, 

volgens het beginsel dat de vervuiler 

betaalt, ook regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid 

invoeren, ter dekking van de kosten van het 

afvalbeheer, het opruimen van het 

zwerfvuil en de 

bewustmakingsmaatregelen ter preventie 

en vermindering van dergelijk zwerfvuil. 

(15) Voor kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik waarvoor geen geschikte 

en duurzamere alternatieven algemeen 

beschikbaar zijn, moeten de lidstaten, 

volgens het beginsel dat de vervuiler 

betaalt, ook regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid 

invoeren, ter dekking van de kosten van het 

afvalbeheer, het opruimen van het 

zwerfvuil, onder meer uit de riolering, en 

de bewustmakingsmaatregelen ter 

preventie en vermindering van dergelijk 

zwerfvuil. De lidstaten dienen bovendien 

de nodige maatregelen te nemen om te 

verzekeren dat de financiële bijdragen 

waartoe de producenten van 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

op grond van hun 

producentenverantwoordelijkheid worden 

verplicht, worden gedifferentieerd, met 

name door rekening te houden met 

duurzaamheid, repareerbaarheid, 

herbruikbaarheid en recyclebaarheid van 

die producten. 

Or. it 

 

Amendement  167 

Dubravka Šuica 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 15 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Voor kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik waarvoor geen geschikte 

en duurzamere alternatieven algemeen 

beschikbaar zijn, moeten de lidstaten, 

volgens het beginsel dat de vervuiler 

betaalt, ook regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid 

invoeren, ter dekking van de kosten van het 

afvalbeheer, het opruimen van het 

zwerfvuil en de 

bewustmakingsmaatregelen ter preventie 

en vermindering van dergelijk zwerfvuil. 

(15) Voor kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik waarvoor geen geschikte 

en duurzamere alternatieven algemeen 

beschikbaar zijn, moeten de lidstaten, 

volgens het beginsel dat de vervuiler 

betaalt, ook regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid 

invoeren, ter dekking van de kosten van het 

afvalbeheer, het opruimen van het 

zwerfvuil en de 

bewustmakingsmaatregelen ter preventie 

en vermindering van dergelijk zwerfvuil 

door het wangedrag van de consument 

aan te pakken via voorlichting. 

Or. en 

 

Amendement  168 

Margrete Auken 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Voor kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik waarvoor geen geschikte 

en duurzamere alternatieven algemeen 

beschikbaar zijn, moeten de lidstaten, 

volgens het beginsel dat de vervuiler 

betaalt, ook regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid 

invoeren, ter dekking van de kosten van het 

afvalbeheer, het opruimen van het 

zwerfvuil en de 

bewustmakingsmaatregelen ter preventie 

en vermindering van dergelijk zwerfvuil. 

(15) Voor kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik waarvoor geen geschikte 

en duurzamere alternatieven algemeen 

beschikbaar zijn, moeten de lidstaten, 

volgens het beginsel dat de vervuiler 

betaalt, ook regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid 

invoeren, ter dekking van de kosten van het 

afvalbeheer, het opruimen van het 

zwerfvuil, ook in de riolering, en de 

bewustmakingsmaatregelen ter preventie 

en vermindering van dergelijk zwerfvuil. 

Or. en 

Motivering 

Uit de tekst blijkt niet duidelijk of de "kosten van het afvalbeheer en het opruimen van 

zwerfvuil" ook afvalproducten betreft die in het toilet worden gegooid en die vervolgens in het 
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rioleringsnet terechtkomen. Dergelijk afval moet hier ook worden opgenomen aangezien het 

economische schade toebrengt aan het rioleringsnet en afvalverwerkende bedrijven daardoor 

extra maatregelen moeten treffen in hun afvalbeheer. 

 

Amendement  169 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Voor kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik waarvoor geen geschikte 

en duurzamere alternatieven algemeen 

beschikbaar zijn, moeten de lidstaten, 

volgens het beginsel dat de vervuiler 

betaalt, ook regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid 

invoeren, ter dekking van de kosten van het 

afvalbeheer, het opruimen van het 

zwerfvuil en de 

bewustmakingsmaatregelen ter preventie 

en vermindering van dergelijk zwerfvuil. 

(15) Voor kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik waarvoor geen geschikte 

en duurzamere alternatieven algemeen 

beschikbaar zijn, moeten de lidstaten, 

volgens het beginsel dat de vervuiler 

betaalt, ook regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid 

invoeren, ter dekking van de kosten van het 

afvalbeheer, het opruimen van het 

zwerfvuil, ook in de riolering, en de 

bewustmakingsmaatregelen ter preventie 

en vermindering van dergelijk zwerfvuil. 

Or. en 

 

Amendement  170 

Lynn Boylan, Younous Omarjee 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Voor kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik waarvoor geen geschikte 

en duurzamere alternatieven algemeen 

beschikbaar zijn, moeten de lidstaten, 

volgens het beginsel dat de vervuiler 

betaalt, ook regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid 

invoeren, ter dekking van de kosten van het 

afvalbeheer, het opruimen van het 

zwerfvuil en de 

(15) Voor kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik waarvoor momenteel 

geen geschikte en duurzamere 

alternatieven algemeen beschikbaar zijn, 

moeten de lidstaten, volgens het beginsel 

dat de vervuiler betaalt, ook regelingen 

voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid 

invoeren, ter dekking van alle kosten van 

het afvalbeheer, het opruimen van het 
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bewustmakingsmaatregelen ter preventie 

en vermindering van dergelijk zwerfvuil. 

zwerfvuil en de 

bewustmakingsmaatregelen ter preventie 

en vermindering van dergelijk zwerfvuil. 

Or. en 

 

Amendement  171 

Pilar Ayuso 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Voor kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik waarvoor geen geschikte 

en duurzamere alternatieven algemeen 

beschikbaar zijn, moeten de lidstaten, 

volgens het beginsel dat de vervuiler 

betaalt, ook regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid 

invoeren, ter dekking van de kosten van 

het afvalbeheer, het opruimen van het 

zwerfvuil en de 

bewustmakingsmaatregelen ter preventie 

en vermindering van dergelijk zwerfvuil. 

(15) Voor kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik waarvoor geen geschikte 

en duurzamere alternatieven algemeen 

beschikbaar zijn, moeten de lidstaten, 

volgens het beginsel dat de vervuiler 

betaalt, ook regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid 

invoeren, de kosten van het afvalbeheer en 

het opruimen van het zwerfvuil dekken, 

evenals de kosten van 

bewustmakingsmaatregelen ter preventie 

en vermindering van dergelijk zwerfvuil. 

Or. en 

 

Amendement  172 

Massimo Paolucci, Simona Bonafè, Renata Briano 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Het feit dat achtergelaten, verloren 

en weggegooid vistuig dat kunststoffen 

bevat zo'n groot aandeel vormt van het 

zwerfvuil op zee geeft aan dat de bestaande 

wettelijke voorschriften46 onvoldoende 

stimulansen bieden om dergelijk vistuig 

naar de kust terug te brengen om daar 

ingezameld en verwerkt te worden. Het 

(16) Het feit dat achtergelaten, verloren 

en weggegooid vistuig dat kunststoffen 

bevat zo'n groot aandeel vormt van het 

zwerfvuil op zee en het passief opgeviste 

afval tijdens de normale 

visserijactiviteiten geeft aan dat de 

bestaande wettelijke voorschriften46 

onvoldoende stimulansen bieden om 
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systeem voor indirecte bijdragen voor het 

afgeven van afval zoals voorzien in de EU-

wet inzake havenontvangstvoorzieningen 

maakt het minder aantrekkelijk voor 

schepen om hun afval op zee lozen en 

verzekert een recht van afgifte. Dat 

systeem zou echter moeten worden 

aangevuld met andere manieren om vissers 

financieel te stimuleren hun afgedankte 

vistuig naar de kust terug te brengen en zo 

een mogelijke verhoging van de te betalen 

indirecte afvalbijdrage te vermijden. 

Aangezien kunststoffen bestanddelen van 

vistuig een hoog recyclagepotentieel 

hebben, moeten de lidstaten, volgens het 

beginsel dat de vervuiler betaalt, een 

uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid invoeren 

voor vistuig dat kunststoffen bevat, om een 

gescheiden inzameling van afgedankt 

vistuig mogelijk te maken en ter 

financiering van een degelijk afvalbeheer 

van dergelijk vistuig, in het bijzonder de 

recyclage ervan. 

dergelijk vistuig en dergelijk passief 

opgevist afval naar de kust terug te brengen 

om daar ingezameld en verwerkt te 

worden. Op grond van Verordening (EG) 

nr. 1224/2009 informeert de kapitein van 

de vissersboot de bevoegde autoriteit van 

zijn vlaggenlidstaat als het verloren 

vistuig niet teruggehaald kan worden. Om 

een geharmoniseerde monitoring te 

waarborgen wordt de informatie over 

verloren vistuig verzameld en 

geregistreerd door de lidstaten en jaarlijks 

aan de Commissie verstrekt. Het systeem 

voor indirecte bijdragen voor het afgeven 

van afval zoals voorzien in de EU-wet 

inzake havenontvangstvoorzieningen 

maakt het minder aantrekkelijk voor 

schepen om hun afval op zee lozen en 

verzekert een recht van afgifte. Dat 

systeem zou echter moeten worden 

aangevuld met andere manieren om vissers 

financieel te stimuleren hun afgedankte 

vistuig en het passief opgeviste afval naar 

de kust terug te brengen en zo een 

mogelijke verhoging van de te betalen 

indirecte afvalbijdrage te vermijden. De 

afgifte van passief opgevist afval mag niet 

tot extra kosten voor de vissers leiden. 
Aangezien kunststoffen bestanddelen van 

vistuig een hoog recyclingpotentieel 

hebben, moeten de lidstaten, volgens het 

beginsel dat de vervuiler betaalt, een 

uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid invoeren 

voor vistuig dat kunststoffen bevat, om een 

gescheiden inzameling van afgedankt 

vistuig mogelijk te maken en ter 

financiering van een degelijk afvalbeheer 

van dergelijk vistuig, in het bijzonder de 

recycling ervan. De lidstaten dienen 

bovendien de nodige maatregelen te 

nemen om te verzekeren dat de financiële 

bijdragen, waartoe de producenten van 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

op grond van hun 

producentenverantwoordelijkheid worden 

verplicht, worden gedifferentieerd, met 

name door rekening te houden met 

duurzaamheid, repareerbaarheid, 
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herbruikbaarheid en recyclebaarheid van 

dat vistuig. 

__________________ __________________ 

46 Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de 

Raad, Richtlijn 2000/59/EG en Richtlijn 

2008/98/EG. 

46 Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de 

Raad, Richtlijn 2000/59/EG en Richtlijn 

2008/98/EG. 

Or. it 

 

Amendement  173 

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Het feit dat achtergelaten, verloren 

en weggegooid vistuig dat kunststoffen 

bevat zo'n groot aandeel vormt van het 

zwerfvuil op zee geeft aan dat de bestaande 

wettelijke voorschriften46 onvoldoende 

stimulansen bieden om dergelijk vistuig 

naar de kust terug te brengen om daar 

ingezameld en verwerkt te worden. Het 

systeem voor indirecte bijdragen voor het 

afgeven van afval zoals voorzien in de EU-

wet inzake havenontvangstvoorzieningen 

maakt het minder aantrekkelijk voor 

schepen om hun afval op zee lozen en 

verzekert een recht van afgifte. Dat 

systeem zou echter moeten worden 

aangevuld met andere manieren om vissers 

financieel te stimuleren hun afgedankte 

vistuig naar de kust terug te brengen en zo 

een mogelijke verhoging van de te betalen 

indirecte afvalbijdrage te vermijden. 

Aangezien kunststoffen bestanddelen van 

vistuig een hoog recyclagepotentieel 

hebben, moeten de lidstaten, volgens het 

beginsel dat de vervuiler betaalt, een 

uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid invoeren 

voor vistuig dat kunststoffen bevat, om een 

gescheiden inzameling van afgedankt 

vistuig mogelijk te maken en ter 

(16) Het feit dat achtergelaten, verloren 

en weggegooid vistuig dat kunststoffen 

bevat zo'n groot aandeel vormt van het 

zwerfvuil op zee geeft aan dat de bestaande 

wettelijke voorschriften46 onvoldoende 

stimulansen bieden om dergelijk vistuig 

naar de kust terug te brengen om daar 

ingezameld en verwerkt te worden. Het 

systeem voor indirecte bijdragen voor het 

afgeven van afval zoals voorzien in de EU-

wet inzake havenontvangstvoorzieningen 

maakt het minder aantrekkelijk voor 

schepen om hun afval op zee lozen en 

verzekert een recht van afgifte. Dat 

systeem zou echter moeten worden 

aangevuld met andere manieren om vissers 

financieel te stimuleren hun afgedankte 

vistuig naar de kust terug te brengen en zo 

een mogelijke verhoging van de te betalen 

indirecte afvalbijdrage te vermijden. 

Aangezien kunststoffen bestanddelen van 

vistuig een hoog recyclingpotentieel 

hebben, moeten de lidstaten, volgens het 

beginsel dat de vervuiler betaalt, een 

uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid invoeren 

voor vistuig dat kunststoffen bevat, om een 

gescheiden inzameling van afgedankt 

vistuig mogelijk te maken en ter 
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financiering van een degelijk afvalbeheer 

van dergelijk vistuig, in het bijzonder de 

recyclage ervan. 

financiering van een degelijk afvalbeheer 

van dergelijk vistuig, in het bijzonder de 

recycling ervan. Er kan ook een passend 

systeem worden ingevoerd voor de 

kunststoffen zeilen voor kassen voor 

landbouwproductie die, als ze versleten 

zijn, gemakkelijk kunnen worden 

ingezameld en gerecycled door de 

producenten zodat ze niet als afval in de 

zee en de oceaan terechtkomen. 

__________________ __________________ 

46 Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de 

Raad, Richtlijn 2000/59/EG en Richtlijn 

2008/98/EG. 

46 Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de 

Raad, Richtlijn 2000/59/EG en Richtlijn 

2008/98/EG. 

Or. fr 

 

Amendement  174 

Lynn Boylan, Younous Omarjee, Kateřina Konečná 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Het feit dat achtergelaten, verloren 

en weggegooid vistuig dat kunststoffen 

bevat zo'n groot aandeel vormt van het 

zwerfvuil op zee geeft aan dat de bestaande 

wettelijke voorschriften46 onvoldoende 

stimulansen bieden om dergelijk vistuig 

naar de kust terug te brengen om daar 

ingezameld en verwerkt te worden. Het 

systeem voor indirecte bijdragen voor het 

afgeven van afval zoals voorzien in de EU-

wet inzake havenontvangstvoorzieningen 

maakt het minder aantrekkelijk voor 

schepen om hun afval op zee lozen en 

verzekert een recht van afgifte. Dat 

systeem zou echter moeten worden 

aangevuld met andere manieren om vissers 

financieel te stimuleren hun afgedankte 

vistuig naar de kust terug te brengen en zo 

een mogelijke verhoging van de te betalen 

indirecte afvalbijdrage te vermijden. 

Aangezien kunststoffen bestanddelen van 

(16) Het feit dat achtergelaten, verloren 

en weggegooid vistuig dat kunststoffen 

bevat zo'n groot aandeel vormt van het 

zwerfvuil op zee geeft aan dat de bestaande 

wettelijke voorschriften46 onvoldoende 

stimulansen bieden om dergelijk vistuig 

naar de kust terug te brengen om daar 

ingezameld en verwerkt te worden. Het 

systeem voor indirecte bijdragen voor het 

afgeven van afval zoals voorzien in de EU-

wet inzake havenontvangstvoorzieningen 

maakt het minder aantrekkelijk voor 

schepen om hun afval op zee lozen en 

verzekert een recht van afgifte. Dat 

systeem zou echter moeten worden 

aangevuld met andere manieren om vissers 

financieel te stimuleren hun afgedankte 

vistuig, evenals op zee aangetroffen 

verloren gegaan vistuig, naar de kust terug 

te brengen en zo een mogelijke verhoging 

van de te betalen indirecte afvalbijdrage te 
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vistuig een hoog recyclagepotentieel 

hebben, moeten de lidstaten, volgens het 

beginsel dat de vervuiler betaalt, een 

uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid invoeren 

voor vistuig dat kunststoffen bevat, om een 

gescheiden inzameling van afgedankt 

vistuig mogelijk te maken en ter 

financiering van een degelijk afvalbeheer 

van dergelijk vistuig, in het bijzonder de 

recyclage ervan. 

vermijden. Aangezien kunststoffen 

bestanddelen van vistuig een hoog 

recyclingpotentieel hebben, moeten de 

lidstaten, volgens het beginsel dat de 

vervuiler betaalt, een uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid invoeren 

voor vistuig dat kunststoffen bevat, om een 

gescheiden inzameling van afgedankt 

vistuig mogelijk te maken en ter 

financiering van een degelijk afvalbeheer 

van dergelijk vistuig, in het bijzonder de 

recycling ervan. 

__________________ __________________ 

46 Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de 

Raad, Richtlijn 2000/59/EG en Richtlijn 

2008/98/EG. 

46 Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de 

Raad, Richtlijn 2000/59/EG en Richtlijn 

2008/98/EG. 

Or. en 

 

Amendement  175 

Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Birgit Collin-Langen, Peter Liese 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Het feit dat achtergelaten, verloren 

en weggegooid vistuig dat kunststoffen 

bevat zo'n groot aandeel vormt van het 

zwerfvuil op zee geeft aan dat de bestaande 

wettelijke voorschriften46 onvoldoende 

stimulansen bieden om dergelijk vistuig 

naar de kust terug te brengen om daar 

ingezameld en verwerkt te worden. Het 

systeem voor indirecte bijdragen voor het 

afgeven van afval zoals voorzien in de EU-

wet inzake havenontvangstvoorzieningen 

maakt het minder aantrekkelijk voor 

schepen om hun afval op zee lozen en 

verzekert een recht van afgifte. Dat 

systeem zou echter moeten worden 

aangevuld met andere manieren om vissers 

financieel te stimuleren hun afgedankte 

vistuig naar de kust terug te brengen en zo 

een mogelijke verhoging van de te betalen 

(16) Het feit dat achtergelaten, verloren 

en weggegooid vistuig dat kunststoffen 

bevat zo'n groot aandeel vormt van het 

zwerfvuil op zee geeft aan dat de bestaande 

wettelijke voorschriften46 onvoldoende 

stimulansen bieden om dergelijk vistuig 

naar de kust terug te brengen om daar 

ingezameld en verwerkt te worden. Het 

systeem voor indirecte bijdragen voor het 

afgeven van afval zoals voorzien in de EU-

wet inzake havenontvangstvoorzieningen 

maakt het minder aantrekkelijk voor 

schepen om hun afval op zee lozen en 

verzekert een recht van afgifte. Dat 

systeem zou echter moeten worden 

aangevuld met een streefwaarde voor 

inzameling en andere manieren om vissers 

financieel te stimuleren hun afgedankte 

vistuig naar de kust terug te brengen en zo 



 

AM\1162120NL.docx 113/161 PE627.610v01-00 

 NL 

indirecte afvalbijdrage te vermijden. 

Aangezien kunststoffen bestanddelen van 

vistuig een hoog recyclagepotentieel 

hebben, moeten de lidstaten, volgens het 

beginsel dat de vervuiler betaalt, een 

uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid invoeren 

voor vistuig dat kunststoffen bevat, om een 

gescheiden inzameling van afgedankt 

vistuig mogelijk te maken en ter 

financiering van een degelijk afvalbeheer 

van dergelijk vistuig, in het bijzonder de 

recyclage ervan. 

een mogelijke verhoging van de te betalen 

indirecte afvalbijdrage te vermijden. 

Aangezien kunststoffen bestanddelen van 

vistuig een hoog recyclingpotentieel 

hebben, moeten de lidstaten, volgens het 

beginsel dat de vervuiler betaalt, een 

uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid invoeren 

voor vistuig dat kunststoffen bevat, om een 

gescheiden inzameling van afgedankt 

vistuig mogelijk te maken en ter 

financiering van een degelijk afvalbeheer 

van dergelijk vistuig, in het bijzonder de 

recycling ervan. 

__________________ __________________ 

46 Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de 

Raad, Richtlijn 2000/59/EG en Richtlijn 

2008/98/EG. 

46 Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de 

Raad, Richtlijn 2000/59/EG en Richtlijn 

2008/98/EG. 

Or. en 

Motivering 

27 % van het mariene zwerfvuil bestaat uit kunststoffen van vistuig die in zee terechtkomen en 

daarbij gaat het naar schatting om 11 000 ton per jaar. Uit de effectbeoordeling is gebleken 

dat vistuig op aanzienlijke schaal wordt achtergelaten en afgedankt. Daarom wordt het 

noodzakelijk geacht een streefwaarde voor de inzameling ervan in te voeren, gebaseerd op 

een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Dit is haalbaar, zoals bewezen is in 

IJsland, waar vistuig al sinds 2006 succesvol worden ingezameld en gerecycled. 

 

Amendement  176 

Massimo Paolucci, Renata Briano, Simona Bonafè, Miriam Dalli 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 16 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (16 bis) Conform de afvalwetgeving 

van de Unie, verbinden de Commissie en 

de lidstaten zich ertoe om plannen te 

steunen voor afvalinzameling op zee 

waarbij waar mogelijk vissersvaartuigen 

worden betrokken, en om de geschiktheid 

van de haveninstallaties te verzekeren 

voor de verzameling en verwerking van 
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dergelijk afval, met name recycling. 

Or. it 

 

Amendement  177 

Massimo Paolucci, Simona Bonafè 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Terwijl al het zwerfvuil op zee dat 

kunststoffen bevat, risico's vormt voor het 

milieu en voor de menselijke gezondheid, 

en dus moet worden aangepakt, moet het 

proportionaliteitsbeginsel ook in de 

overwegingen worden meegenomen. 

Daarom zou de uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid niet van 

toepassing moeten zijn op de vissers zelf, 

noch op ambachtelijke producenten van 

vistuig dat kunststoffen bevat. 

(17) Terwijl al het zwerfvuil op zee dat 

kunststoffen bevat, risico's vormt voor het 

milieu en voor de menselijke gezondheid, 

en dus moet worden aangepakt, moet het 

proportionaliteitsbeginsel ook in de 

overwegingen worden meegenomen. 

Daarom zou de uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid niet van 

toepassing moeten zijn op de vissers zelf, 

noch op ambachtelijke producenten van 

vistuig dat kunststoffen bevat. Met 

betrekking tot visnetten moeten de 

lidstaten, indien gepast met betrokkenheid 

van de belanghebbenden van de sector, 

overwegen of de uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid moet 

worden aangevuld met 

statiegeldregelingen die zodanig zijn 

gedifferentieerd dat rekening wordt 

gehouden met het risico op accidenteel 

verlies in zee van de op de markt 

gebrachte netten of delen daarvan. 

Or. it 

 

Amendement  178 

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 17 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Terwijl al het zwerfvuil op zee dat 

kunststoffen bevat, risico's vormt voor het 

milieu en voor de menselijke gezondheid, 

en dus moet worden aangepakt, moet het 

proportionaliteitsbeginsel ook in de 

overwegingen worden meegenomen. 

Daarom zou de uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid niet van 

toepassing moeten zijn op de vissers zelf, 

noch op ambachtelijke producenten van 

vistuig dat kunststoffen bevat. 

(17) Terwijl al het zwerfvuil op zee dat 

kunststoffen bevat, risico's vormt voor het 

milieu en voor de menselijke gezondheid, 

en dus moet worden aangepakt, moet het 

proportionaliteitsbeginsel ook in de 

overwegingen worden meegenomen. 

Daarom zou de uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid niet van 

toepassing moeten zijn op de vissers zelf, 

noch op ambachtelijke producenten van 

vistuig dat kunststoffen bevat. Hetzelfde 

beginsel zou moeten gelden voor zwerfvuil 

op zee dat afkomstig is uit de landbouw, 

met name kunststoffen zeilen die steeds 

vaker en in steeds grotere aantallen 

terechtkomen in de Middellandse Zee; dat 

betekent dat de uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid 

evenmin van toepassing zou zijn op de 

landbouwers. 

Or. fr 

 

Amendement  179 

Paul Brannen 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 17 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (17 bis) Hoewel 

landbouwproducten van kunststof slechts 

een klein percentage vormen van alle 

gebruikte kunststoffen en van het 

gegenereerde kunststofafval, kent het 

gebruik ervan een geografische 

concentratie. Bovendien hebben 

categorieën landbouwproducten van 

kunststof een zeer homogene 

samenstelling, zodat de afvalstroom zeer 

waardevol wordt voor recyclingbedrijven. 

Dergelijk afval wordt momenteel 

grotendeels begraven, verbrand of 
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weggegooid op akkers, of het komt op een 

stortplaats terecht. Zo vormt het een 

onmiddellijke bedreiging voor 

onomkeerbare bodemverontreiniging, 

achteruitgang van de bodemkwaliteit en, 

mogelijk, voor de veiligheid van het 

geproduceerde voedsel. Tijdens de 

verbranding komen schadelijke stoffen 

vrij, onder meer stoffen die 

hormoonontregelende of 

kankerverwekkende eigenschappen 

blijken te hebben. Daarom moet deze 

richtlijn de meeste landbouwproducten 

van kunststof voor eenmalig gebruik in de 

respectieve lidstaten bestrijken. 

Or. en 

 

Amendement  180 

Paul Brannen 

 

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 inzake gescheiden 

afvalinzameling, ook voor 

landbouwkunststoffen. Ze moeten ook 

overwegen om in bijlage III bij de 

verordening [verordening inzake 

strategische plannen van het GLB] 

conditionaliteit in te voeren betreffende de 

verwerking van kunststofafval. Het 

probleem van kunststofafval in de 

landbouw moet worden aangepakt in de 

strategische plannen van het GLB en de 

Europese Commissie moet, indien 

passend, op middellange termijn, tegen 

2023, een norm voor de goede toestand 

van land op het gebied van landbouw en 

milieu met betrekking tot kunststofafval 

invoeren als een nieuw onderdeel van 

betere conditionaliteit. Volgens deze 

nieuwe eis in het kader van de cross-
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compliance zouden landbouwers dan 

verplicht zijn een erkend 

afvalbeheerbedrijf in te schakelen voor de 

inzameling en recycling van kunststof en 

bewijzen moeten bijhouden dat het 

kunststofafval correct is verwerkt. 

Or. en 

Motivering 

Een vergelijkbaar voorschrift is opgenomen in de regelgeving inzake afvalbeheer (2006 – 

Engeland en Wales; 2005 – Schotland). Daarbij werden de controles inzake het 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 kuilvoer, spuitbussen en kunstmest- en zaadzakken. 

Ook werden landbouwers verplicht om een geautoriseerde en gerenommeerde afvalverwerker 

in te schakelen voor de inzameling en recycling van kunststof- en ander afval. 

 

Amendement  181 

Massimo Paolucci, Jytte Guteland, Renata Briano, Miriam Dalli 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Om ongepaste vormen van 

verwijdering, die leiden tot 

kunststofbevattend zwerfvuil op zee, te 

voorkomen, moeten de consumenten 

correct worden geïnformeerd over de beste 

beschikbare manieren om afval te 

verwijderen en/of over 

verwijderingsmethoden die vermeden 

moeten worden, over de beste 

afvalverwijderingspraktijken en de 

milieueffecten van slechte 

verwijderingspraktijken, en over het 

kunststofgehalte van bepaalde 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

en vistuig. Daarom zouden de lidstaten 

verplicht moeten worden de nodige 

bewustmakingsmaatregelen te nemen om 

te verzekeren dat dit soort informatie aan 

de consumenten wordt gegeven. De 

informatie mag geen promotionele inhoud 

(18) Om ongepaste vormen van 

verwijdering, die leiden tot 

kunststofbevattend zwerfvuil op zee, te 

voorkomen, moeten de consumenten 

correct worden geïnformeerd over de beste 

beschikbare manieren om afval te 

verwijderen, over verwijderingsmethoden 

die vermeden moeten worden, over de 

beste afvalverwijderingspraktijken en de 

milieueffecten van slechte 

verwijderingspraktijken, en over het 

kunststofgehalte van bepaalde 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik, 

alsmede van vistuig en aquacultuurgerei, 

en in voorkomend geval over het bestaan 

van alternatieve producten met 

soortgelijke operationele eigenschappen. 

Daarom zouden de lidstaten verplicht 

moeten worden de nodige 

bewustmakingsmaatregelen te nemen om 
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bevatten die aanspoort tot gebruik van 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik. 

De lidstaten moeten in de gelegenheid 

gesteld worden maatregelen te kiezen die 

het best passen bij de aard van het product 

of het gebruik ervan. Producenten van 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

en vistuig dat kunststoffen bevat, zouden 

de kosten voor de 

bewustmakingsmaatregelen via hun 

verplichte uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid moeten 

dekken. 

te verzekeren dat dit soort informatie aan 

de consumenten wordt gegeven. De 

informatie mag geen promotionele inhoud 

bevatten die aanspoort tot gebruik van 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik. 

De lidstaten moeten in de gelegenheid 

gesteld worden maatregelen te kiezen die 

het best passen bij de aard van het product 

of het gebruik ervan. Producenten van 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik, 

vistuig en aquacultuurgerei die 

kunststoffen bevatten, zouden de kosten 

voor de bewustmakingsmaatregelen via 

hun verplichte uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid moeten 

dekken. Deze bewustmakingsmaatregelen 

moeten ook betrekking hebben op 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

die zijn onderworpen aan beperkingen 

voor het in de handel brengen teneinde 

het noodzakelijk draagvlak onder de 

burgers en de consumenten te creëren. 

Or. it 

 

Amendement  182 

Sirpa Pietikäinen 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Om ongepaste vormen van 

verwijdering, die leiden tot 

kunststofbevattend zwerfvuil op zee, te 

voorkomen, moeten de consumenten 

correct worden geïnformeerd over de beste 

beschikbare manieren om afval te 

verwijderen en/of over 

verwijderingsmethoden die vermeden 

moeten worden, over de beste 

afvalverwijderingspraktijken en de 

milieueffecten van slechte 

verwijderingspraktijken, en over het 

kunststofgehalte van bepaalde 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

(18) Om ongepaste vormen van 

verwijdering, die leiden tot 

kunststofbevattend zwerfvuil op zee, te 

voorkomen, moeten de consumenten 

correct worden geïnformeerd over de beste 

beschikbare manieren om afval te 

verwijderen en/of over 

verwijderingsmethoden die vermeden 

moeten worden, over de beste 

afvalverwijderingspraktijken en de 

milieueffecten van slechte 

verwijderingspraktijken, en over het 

kunststofgehalte van bepaalde 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 
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en vistuig. Daarom zouden de lidstaten 

verplicht moeten worden de nodige 

bewustmakingsmaatregelen te nemen om 

te verzekeren dat dit soort informatie aan 

de consumenten wordt gegeven. De 

informatie mag geen promotionele inhoud 

bevatten die aanspoort tot gebruik van 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik. 

De lidstaten moeten in de gelegenheid 

gesteld worden maatregelen te kiezen die 

het best passen bij de aard van het product 

of het gebruik ervan. Producenten van 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

en vistuig dat kunststoffen bevat, zouden 

de kosten voor de 

bewustmakingsmaatregelen via hun 

verplichte uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid moeten 

dekken. 

en vistuig. Daarom zouden de lidstaten 

verplicht moeten worden de nodige 

bewustmakingsmaatregelen te nemen om 

te verzekeren dat dit soort informatie aan 

de consumenten wordt gegeven, naast 

bewustmakingscampagnes over 

maatregelen die iedereen persoonlijk en 

die elk huishouden kan nemen om de 

consumptie van kunststoffen en met name 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

te beperken. De informatie mag geen 

promotionele inhoud bevatten die 

aanspoort tot gebruik van 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik. 

De lidstaten moeten in de gelegenheid 

gesteld worden maatregelen te kiezen die 

het best passen bij de aard van het product 

of het gebruik ervan. Producenten van 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

moeten op hun producten gegevens 

vermelden over het percentage van dat 

product dat als zwerfvuil op de Europese 

stranden terechtkomt, samen met 

informatie over de gevolgen daarvan voor 

het milieu. Producenten van 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 
en vistuig dat kunststoffen bevat, zouden 

de kosten voor de 

bewustmakingsmaatregelen via hun 

verplichte uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid moeten 

dekken. 

Or. en 

 

Amendement  183 

Karl-Heinz Florenz, Giovanni La Via, Annie Schreijer-Pierik, Francesc Gambús, Birgit 

Collin-Langen, Peter Liese 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Om ongepaste vormen van 

verwijdering, die leiden tot 

kunststofbevattend zwerfvuil op zee, te 

(18) Om ongepaste vormen van 

verwijdering, die leiden tot 

kunststofbevattend zwerfvuil op zee, te 
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voorkomen, moeten de consumenten 

correct worden geïnformeerd over de beste 

beschikbare manieren om afval te 

verwijderen en/of over 

verwijderingsmethoden die vermeden 

moeten worden, over de beste 

afvalverwijderingspraktijken en de 

milieueffecten van slechte 

verwijderingspraktijken, en over het 

kunststofgehalte van bepaalde 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

en vistuig. Daarom zouden de lidstaten 

verplicht moeten worden de nodige 

bewustmakingsmaatregelen te nemen om 

te verzekeren dat dit soort informatie aan 

de consumenten wordt gegeven. De 

informatie mag geen promotionele inhoud 

bevatten die aanspoort tot gebruik van 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik. 

De lidstaten moeten in de gelegenheid 

gesteld worden maatregelen te kiezen die 

het best passen bij de aard van het product 

of het gebruik ervan. Producenten van 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

en vistuig dat kunststoffen bevat, zouden 

de kosten voor de 

bewustmakingsmaatregelen via hun 

verplichte uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid moeten 

dekken. 

voorkomen, moeten de consumenten 

correct worden geïnformeerd over de beste 

beschikbare manieren om afval te 

verwijderen en/of over 

verwijderingsmethoden die vermeden 

moeten worden, over de beste 

afvalverwijderingspraktijken en de 

milieueffecten van slechte 

verwijderingspraktijken, en over het 

kunststofgehalte van bepaalde 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

en vistuig. Daarom zouden de lidstaten 

verplicht moeten worden de nodige 

bewustmakingsmaatregelen te nemen, 

onder meer educatieve campagnes op 

school, om te verzekeren dat dit soort 

informatie aan de consumenten wordt 

gegeven zodat ze ertoe worden 

aangemoedigd hun gedrag te veranderen 

en zich actiever in te zetten voor de 

preventie van zwerfvuil. Deze informatie 

moet ook de gevolgen van ongepaste 

afvalverwijdering voor het rioleringsnet 

omvatten. De informatie mag geen 

promotionele inhoud bevatten die 

aanspoort tot gebruik van 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik. 

De lidstaten moeten in de gelegenheid 

gesteld worden maatregelen te kiezen die 

het best passen bij de aard van het product 

of het gebruik ervan. De bestrijding van 

zwerfvuil moet een gedeelde inspanning 

zijn van bevoegde autoriteiten, 

producenten en consumenten. 
Producenten van kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik en vistuig dat 

kunststoffen bevat, zouden de kosten voor 

de bewustmakingsmaatregelen via hun 

verplichte uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid moeten 

dekken. 

Or. en 

Motivering 

Voor de beperking van zwerfvuil is het van cruciaal belang dat alle betrokkenen, de bevoegde 

autoriteiten, de producenten en de consumenten, eraan meewerken. De consumenten spelen 

een essentiële rol aangezien de manier waarop het product wordt verwijderd letterlijk in hun 
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handen ligt. Daarom zijn bewustmakingsmaatregelen heel belangrijk om het 

consumentengedrag te beïnvloeden. 

 

Amendement  184 

Mark Demesmaeker 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Om ongepaste vormen van 

verwijdering, die leiden tot 

kunststofbevattend zwerfvuil op zee, te 

voorkomen, moeten de consumenten 

correct worden geïnformeerd over de beste 

beschikbare manieren om afval te 

verwijderen en/of over 

verwijderingsmethoden die vermeden 

moeten worden, over de beste 

afvalverwijderingspraktijken en de 

milieueffecten van slechte 

verwijderingspraktijken, en over het 

kunststofgehalte van bepaalde 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

en vistuig. Daarom zouden de lidstaten 

verplicht moeten worden de nodige 

bewustmakingsmaatregelen te nemen om 

te verzekeren dat dit soort informatie aan 

de consumenten wordt gegeven. De 

informatie mag geen promotionele inhoud 

bevatten die aanspoort tot gebruik van 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik. 

De lidstaten moeten in de gelegenheid 

gesteld worden maatregelen te kiezen die 

het best passen bij de aard van het product 

of het gebruik ervan. Producenten van 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

en vistuig dat kunststoffen bevat, zouden 

de kosten voor de 

bewustmakingsmaatregelen via hun 

verplichte uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid moeten 

dekken. 

(18) Om ongepaste vormen van 

verwijdering, die leiden tot 

kunststofbevattend zwerfvuil op zee, te 

voorkomen, moeten de consumenten 

correct worden geïnformeerd over de beste 

beschikbare manieren om afval te 

verwijderen en/of over 

verwijderingsmethoden die vermeden 

moeten worden, over de beste 

afvalverwijderingspraktijken en de 

milieueffecten van slechte 

verwijderingspraktijken, en over het 

kunststofgehalte van bepaalde 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

en vistuig. Daarom zouden de lidstaten 

verplicht moeten worden de nodige 

bewustmakingsmaatregelen te nemen om 

te verzekeren dat dit soort informatie aan 

de consumenten wordt gegeven. De 

informatie mag geen promotionele inhoud 

bevatten die aanspoort tot gebruik van 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik. 

De lidstaten moeten in de gelegenheid 

gesteld worden maatregelen te kiezen die 

het best passen bij de aard van het product 

of het gebruik ervan. Producenten van 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

en vistuig dat kunststoffen bevat, zouden 

de kosten voor de 

bewustmakingsmaatregelen via hun 

verplichte uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid moeten 

dekken. Producenten moeten ertoe 

worden aangemoedigd hun commerciële 

macht te gebruiken om het duurzame en 

circulaire gebruik van hun producten te 
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bevorderen. 

Or. en 

Motivering 

In overeenstemming met het initiatiefverslag van het Parlement over een Europese strategie 

voor kunststoffen in een circulaire economie. 

 

Amendement  185 

Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Om ongepaste vormen van 

verwijdering, die leiden tot 

kunststofbevattend zwerfvuil op zee, te 

voorkomen, moeten de consumenten 

correct worden geïnformeerd over de beste 

beschikbare manieren om afval te 

verwijderen en/of over 

verwijderingsmethoden die vermeden 

moeten worden, over de beste 

afvalverwijderingspraktijken en de 

milieueffecten van slechte 

verwijderingspraktijken, en over het 

kunststofgehalte van bepaalde 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

en vistuig. Daarom zouden de lidstaten 

verplicht moeten worden de nodige 

bewustmakingsmaatregelen te nemen om 

te verzekeren dat dit soort informatie aan 

de consumenten wordt gegeven. De 

informatie mag geen promotionele inhoud 

bevatten die aanspoort tot gebruik van 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik. 

De lidstaten moeten in de gelegenheid 

gesteld worden maatregelen te kiezen die 

het best passen bij de aard van het product 

of het gebruik ervan. Producenten van 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

en vistuig dat kunststoffen bevat, zouden 

de kosten voor de 

bewustmakingsmaatregelen via hun 

(18) Om ongepaste vormen van 

verwijdering, die leiden tot 

kunststofbevattend zwerfvuil op zee, te 

voorkomen, moeten de consumenten 

correct worden geïnformeerd over de beste 

beschikbare manieren om afval te 

verwijderen en/of over 

verwijderingsmethoden die vermeden 

moeten worden, over de beste 

afvalverwijderingspraktijken en de 

milieueffecten van slechte 

verwijderingspraktijken, en over het 

kunststofgehalte van bepaalde 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

en vistuig, teneinde hen aan te zetten tot 

verantwoord consumentengedrag op het 

gebied van passende afvalverwijdering. 

Daarom zouden de lidstaten verplicht 

moeten worden de nodige 

bewustmakingsmaatregelen te nemen om 

te verzekeren dat dit soort informatie aan 

de consumenten wordt gegeven. De 

informatie mag geen promotionele inhoud 

bevatten die aanspoort tot gebruik van 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik. 

De lidstaten moeten in de gelegenheid 

gesteld worden maatregelen te kiezen die 

het best passen bij de aard van het product 

of het gebruik ervan. Producenten van 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 
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verplichte uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid moeten 

dekken. 

en vistuig dat kunststoffen bevat, zouden 

de kosten voor de 

bewustmakingsmaatregelen via hun 

verplichte uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid moeten 

dekken. 

Or. en 

 

Amendement  186 

Dubravka Šuica 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Om ongepaste vormen van 

verwijdering, die leiden tot 

kunststofbevattend zwerfvuil op zee, te 

voorkomen, moeten de consumenten 

correct worden geïnformeerd over de beste 

beschikbare manieren om afval te 

verwijderen en/of over 

verwijderingsmethoden die vermeden 

moeten worden, over de beste 

afvalverwijderingspraktijken en de 

milieueffecten van slechte 

verwijderingspraktijken, en over het 

kunststofgehalte van bepaalde 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

en vistuig. Daarom zouden de lidstaten 

verplicht moeten worden de nodige 

bewustmakingsmaatregelen te nemen om 

te verzekeren dat dit soort informatie aan 

de consumenten wordt gegeven. De 

informatie mag geen promotionele inhoud 

bevatten die aanspoort tot gebruik van 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik. 

De lidstaten moeten in de gelegenheid 

gesteld worden maatregelen te kiezen die 

het best passen bij de aard van het product 

of het gebruik ervan. Producenten van 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

en vistuig dat kunststoffen bevat, zouden 

de kosten voor de 

bewustmakingsmaatregelen via hun 

(18) Om ongepaste vormen van 

verwijdering, die leiden tot 

kunststofbevattend zwerfvuil op zee, te 

voorkomen, moeten de consumenten 

correct worden geïnformeerd over de beste 

beschikbare manieren om afval te 

verwijderen en/of over 

verwijderingsmethoden die vermeden 

moeten worden, over de beste 

afvalverwijderingspraktijken en de 

milieueffecten van slechte 

verwijderingspraktijken, en over het 

kunststofgehalte van bepaalde 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

en vistuig. Daarom zouden de lidstaten 

verplicht moeten worden de nodige 

bewustmakingsmaatregelen te nemen, 

zoals educatieve workshops, om te 

verzekeren dat dit soort informatie aan de 

consumenten wordt gegeven. De 

informatie mag geen promotionele inhoud 

bevatten die aanspoort tot gebruik van 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik. 

De lidstaten moeten in de gelegenheid 

gesteld worden maatregelen te kiezen die 

het best passen bij de aard van het product 

of het gebruik ervan. Producenten van 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

en vistuig dat kunststoffen bevat, zouden 

de kosten voor de 
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verplichte uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid moeten 

dekken. 

bewustmakingsmaatregelen via hun 

verplichte uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid moeten 

dekken. 

Or. en 

 

Amendement  187 

Lynn Boylan, Younous Omarjee, Kateřina Konečná 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Om ongepaste vormen van 

verwijdering, die leiden tot 

kunststofbevattend zwerfvuil op zee, te 

voorkomen, moeten de consumenten 

correct worden geïnformeerd over de beste 

beschikbare manieren om afval te 

verwijderen en/of over 

verwijderingsmethoden die vermeden 

moeten worden, over de beste 

afvalverwijderingspraktijken en de 

milieueffecten van slechte 

verwijderingspraktijken, en over het 

kunststofgehalte van bepaalde 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

en vistuig. Daarom zouden de lidstaten 

verplicht moeten worden de nodige 

bewustmakingsmaatregelen te nemen om 

te verzekeren dat dit soort informatie aan 

de consumenten wordt gegeven. De 

informatie mag geen promotionele inhoud 

bevatten die aanspoort tot gebruik van 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik. 

De lidstaten moeten in de gelegenheid 

gesteld worden maatregelen te kiezen die 

het best passen bij de aard van het product 

of het gebruik ervan. Producenten van 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

en vistuig dat kunststoffen bevat, zouden 

de kosten voor de 

bewustmakingsmaatregelen via hun 

verplichte uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid moeten 

(18) Om ongepaste vormen van 

verwijdering, die leiden tot 

kunststofbevattend zwerfvuil op zee, te 

voorkomen, moeten de consumenten 

correct worden geïnformeerd over de beste 

beschikbare manieren om afval te 

verwijderen en/of over 

verwijderingsmethoden die vermeden 

moeten worden, over de beste 

afvalverwijderingspraktijken en de 

milieueffecten van slechte 

verwijderingspraktijken, en over het 

kunststofgehalte van bepaalde 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

en vistuig. Daarom zouden de lidstaten 

verplicht moeten worden de nodige 

bewustmakingsmaatregelen te nemen om 

te verzekeren dat dit soort informatie op 

een duidelijke manier aan de consumenten 

wordt gegeven. De informatie mag geen 

promotionele inhoud bevatten die 

aanspoort tot gebruik van 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik. 

De lidstaten moeten in de gelegenheid 

gesteld worden maatregelen te kiezen die 

het best passen bij de aard van het product 

of het gebruik ervan. Producenten van 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

en vistuig dat kunststoffen bevat, zouden 

de kosten voor de 

bewustmakingsmaatregelen via hun 

verplichte uitgebreide 
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dekken. producentenverantwoordelijkheid moeten 

dekken. 

Or. en 

 

Amendement  188 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Om ongepaste vormen van 

verwijdering, die leiden tot 

kunststofbevattend zwerfvuil op zee, te 

voorkomen, moeten de consumenten 

correct worden geïnformeerd over de beste 

beschikbare manieren om afval te 

verwijderen en/of over 

verwijderingsmethoden die vermeden 

moeten worden, over de beste 

afvalverwijderingspraktijken en de 

milieueffecten van slechte 

verwijderingspraktijken, en over het 

kunststofgehalte van bepaalde 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

en vistuig. Daarom zouden de lidstaten 

verplicht moeten worden de nodige 

bewustmakingsmaatregelen te nemen om 

te verzekeren dat dit soort informatie aan 

de consumenten wordt gegeven. De 

informatie mag geen promotionele inhoud 

bevatten die aanspoort tot gebruik van 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik. 

De lidstaten moeten in de gelegenheid 

gesteld worden maatregelen te kiezen die 

het best passen bij de aard van het product 

of het gebruik ervan. Producenten van 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

en vistuig dat kunststoffen bevat, zouden 

de kosten voor de 

bewustmakingsmaatregelen via hun 

verplichte uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid moeten 

dekken. 

(18) Om ongepaste vormen van 

verwijdering, die leiden tot 

kunststofbevattend zwerfvuil op zee, te 

voorkomen, moeten de consumenten 

correct worden geïnformeerd over de beste 

beschikbare manieren om afval te 

verwijderen en/of over 

verwijderingsmethoden die vermeden 

moeten worden, over de beste 

afvalverwijderingspraktijken en de 

milieueffecten van slechte 

verwijderingspraktijken, en over het 

kunststofgehalte van bepaalde 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

en vistuig. Daarom zouden de lidstaten 

verplicht moeten worden de nodige 

bewustmakingsmaatregelen te nemen om 

te verzekeren dat dit soort informatie aan 

de consumenten wordt gegeven. De 

informatie mag geen promotionele inhoud 

bevatten die aanspoort tot gebruik van 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik. 

De lidstaten moeten in de gelegenheid 

gesteld worden maatregelen te kiezen die 

het best passen bij de aard van het product 

of het gebruik ervan. Producenten van 

vistuig dat kunststoffen bevat, zouden de 

kosten voor de bewustmakingsmaatregelen 

via hun verplichte uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid moeten 

dekken. 
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Or. en 

 

Amendement  189 

Lukas Mandl 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Richtlijn 2008/98/EG bepaalt 

algemene minimumvoorschriften voor 

regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid. Die 

voorschriften zouden van toepassing 

moeten zijn op de in het kader van deze 

richtlijn vastgestelde regelingen voor 

uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid. Maar 

in deze richtlijn staan aanvullende 

voorschriften inzake uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid, 

bijvoorbeeld de eis dat de kosten voor de 

opruiming van zwerfvuil voor rekening 

komt van producenten van bepaalde 

kunststofproducten voor eenmalig 

gebruik. 

Schrappen 

Or. de 

Motivering 

Volgens de voorgestelde richtlijn moeten de producenten de kosten voor het opruimen van 

zwerfvuil betalen. Het is zeer de vraag of het zinvol is om producenten de kosten voor 

afvalverwijdering te laten betalen, aangezien zij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld 

voor handelingen waarop zij geen invloed hebben. 

Amendement  190 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Richtlijn 2008/98/EG bepaalt 

algemene minimumvoorschriften voor 

(19) Richtlijn 2008/98/EG bepaalt 

algemene minimumvoorschriften voor 
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regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid. Die 

voorschriften zouden van toepassing 

moeten zijn op de in het kader van deze 

richtlijn vastgestelde regelingen voor 

uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid. Maar in 

deze richtlijn staan aanvullende 

voorschriften inzake uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid, 

bijvoorbeeld de eis dat de kosten voor de 

opruiming van zwerfvuil voor rekening 

komt van producenten van bepaalde 

kunststofproducten voor eenmalig 

gebruik. 

regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid. Die 

voorschriften zouden van toepassing 

moeten zijn op de in het kader van deze 

richtlijn vastgestelde regelingen voor 

uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid. 

Or. en 

 

Amendement  191 

Pilar Ayuso 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Richtlijn 2008/98/EG bepaalt 

algemene minimumvoorschriften voor 

regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid. Die 

voorschriften zouden van toepassing 

moeten zijn op de in het kader van deze 

richtlijn vastgestelde regelingen voor 

uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid. Maar in 

deze richtlijn staan aanvullende 

voorschriften inzake uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid, 

bijvoorbeeld de eis dat de kosten voor de 

opruiming van zwerfvuil voor rekening 

komt van producenten van bepaalde 

kunststofproducten voor eenmalig 

gebruik. 

(19) Richtlijn 2008/98/EG bepaalt 

algemene minimumvoorschriften voor 

regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid. Die 

voorschriften zouden van toepassing 

moeten zijn op de in het kader van deze 

richtlijn vastgestelde regelingen voor 

uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid. 

Or. en 
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Amendement  192 

Karl-Heinz Florenz, Giovanni La Via, Francesc Gambús, Peter Liese 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Richtlijn 2008/98/EG bepaalt 

algemene minimumvoorschriften voor 

regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid. Die 

voorschriften zouden van toepassing 

moeten zijn op de in het kader van deze 

richtlijn vastgestelde regelingen voor 

uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid. Maar in 

deze richtlijn staan aanvullende 

voorschriften inzake uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid, 

bijvoorbeeld de eis dat de kosten voor de 

opruiming van zwerfvuil voor rekening 

komt van producenten van bepaalde 

kunststofproducten voor eenmalig 

gebruik. 

(19) Richtlijn 2008/98/EG bepaalt 

algemene minimumvoorschriften voor 

regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid. Die 

voorschriften zouden van toepassing 

moeten zijn op de in het kader van deze 

richtlijn vastgestelde regelingen voor 

uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid. 

Or. en 

Motivering 

De bestrijding van zwerfvuil moet een inspanning zijn van bevoegde autoriteiten, producenten 

en consumenten. Het zwerfvuilprobleem wordt niet opgelost door de producenten de kosten 

voor de opruiming te laten betalen, maar door het gedrag van de consument te veranderen 

door middel van voorlichting en handhaving van de bestaande wetgeving. Zwerfvuil 

voorkomen is veel doeltreffender. 

 

Amendement  193 

Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Richtlijn 2008/98/EG bepaalt 

algemene minimumvoorschriften voor 

regelingen voor uitgebreide 

(19) Richtlijn 2008/98/EG bepaalt 

algemene minimumvoorschriften voor 

regelingen voor uitgebreide 
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producentenverantwoordelijkheid. Die 

voorschriften zouden van toepassing 

moeten zijn op de in het kader van deze 

richtlijn vastgestelde regelingen voor 

uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid. Maar in 

deze richtlijn staan aanvullende 

voorschriften inzake uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid, 

bijvoorbeeld de eis dat de kosten voor de 

opruiming van zwerfvuil voor rekening 

komt van producenten van bepaalde 

kunststofproducten voor eenmalig 

gebruik. 

producentenverantwoordelijkheid. Die 

voorschriften zouden van toepassing 

moeten zijn op de in het kader van deze 

richtlijn vastgestelde regelingen voor 

uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid. 

Or. en 

Motivering 

De door de Commissie voorgestelde voorschriften voor regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid ten aanzien van kunststofproducten voor eenmalig verbruik 

zouden betekenen dat de producenten van de producten betalen voor het afvalbeheer en de 

opruiming van alle zwerfvuil van hun producten, ook als dat zwerfvuil niet in het mariene 

milieu terechtkomt. Algemene voorschriften voor regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid zijn niet nodig om de doelstelling, namelijk preventie en 

beperking van deze gevolgen, te bereiken. De overwegingen (15) en (19) worden geschrapt, 

voor zover ze alleen verband houden met de leden 1 en 2 van artikel 8. 

 

Amendement  194 

Lynn Boylan, Younous Omarjee, Kateřina Konečná 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Richtlijn 2008/98/EG bepaalt 

algemene minimumvoorschriften voor 

regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid. Die 

voorschriften zouden van toepassing 

moeten zijn op de in het kader van deze 

richtlijn vastgestelde regelingen voor 

uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid. Maar in 

deze richtlijn staan aanvullende 

voorschriften inzake uitgebreide 

(19) Richtlijn 2008/98/EG bepaalt 

algemene minimumvoorschriften voor 

regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid. Die 

voorschriften zouden van toepassing 

moeten zijn op de in het kader van deze 

richtlijn vastgestelde regelingen voor 

uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid. Maar in 

deze richtlijn staan aanvullende 

voorschriften inzake uitgebreide 
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producentenverantwoordelijkheid, 

bijvoorbeeld de eis dat de kosten voor de 

opruiming van zwerfvuil voor rekening 

komt van producenten van bepaalde 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik. 

producentenverantwoordelijkheid, met 

name de eis dat de kosten voor de 

opruiming van zwerfvuil voor rekening 

komen van producenten van bepaalde 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik, 

evenals andere maatregelen die 

doeltreffend zouden zijn voor de 

vermindering van de gevolgen van 

kunststoffen voor het milieu en de 

menselijke gezondheid. 

Or. en 

 

Amendement  195 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Laura Agea 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Richtlijn 2008/98/EG bepaalt 

algemene minimumvoorschriften voor 

regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid. Die 

voorschriften zouden van toepassing 

moeten zijn op de in het kader van deze 

richtlijn vastgestelde regelingen voor 

uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid. Maar in 

deze richtlijn staan aanvullende 

voorschriften inzake uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid, 

bijvoorbeeld de eis dat de kosten voor de 

opruiming van zwerfvuil voor rekening 

komt van producenten van bepaalde 

kunststofproducten voor eenmalig 

gebruik. 

(19) Richtlijn 2008/98/EG bepaalt 

algemene minimumvoorschriften voor 

regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid. Die 

voorschriften zouden van toepassing 

moeten zijn op de in het kader van deze 

richtlijn vastgestelde regelingen voor 

uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid. Maar in 

deze richtlijn staan aanvullende 

voorschriften inzake uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid, 

bijvoorbeeld de eis dat producenten van 

bepaalde kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik in belangrijke mate 

bijdragen aan de kosten voor de 

opruiming van zwerfvuil. 

Or. it 

 

Amendement  196 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 
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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 

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. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  197 

Margrete Auken, Tilly Metz 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 20 
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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 

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. 

(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 de fysische en chemische 

eigenschappen van kunststoffen waardoor 

zij resistent zijn tegen afbraak en 

bijgevolg decennia of eeuwen nadat zij 

hun doel hebben vervuld in het milieu 

aanwezig blijven. Het is dan ook 

noodzakelijk een beperktere consumptie 

van deze producten te bevorderen, ervoor 

te zorgen dat zij in toenemende mate 

worden vervaardigd van gerecycled 

materiaal en om efficiëntere systemen 

voor gescheiden inzameling te bevorderen; 

daartoe zouden een Uniebrede 

streefwaarde ter vermindering van de 

consumptie, een streefwaarde voor een 

gehalte aan gerecycled materiaal en een 

minimumstreefwaarde voor gescheiden 

inzameling moeten worden vastgesteld 

voor kunststoffen drankverpakkingen voor 

eenmalig gebruik. De lidstaten zouden die 

minimumstreefwaarde voor gescheiden 

inzameling 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 het algehele volume 

aan gegenereerd flessenafval, de 

inzamelings- en recyclingpercentages, de 

kwaliteit van het ingezamelde materiaal en 

de kwaliteit van het recyclaat, wat dan 

weer kansen oplevert voor de 

recyclingsector en voor de recyclaatmarkt. 

 De lidstaten moeten, in overeenstemming 

met de drinkwaterrichtlijn, de nodige 



 

AM\1162120NL.docx 133/161 PE627.610v01-00 

 NL 

maatregelen treffen om te komen tot een 

forse beperking van kunststoffen 

drankflessen voor eenmalig gebruik, door 

ervoor te zorgen dat in alle steden 

installaties beschikbaar zijn waarmee de 

burger gratis toegang krijgt tot 

leidingwater. Daarnaast moeten, als 

duurzaam alternatief, flessen voor 

meermalig gebruik worden 

aangemoedigd. 

Or. en 

Motivering 

Niet alleen de ondoeltreffende systemen voor gescheiden inzameling zijn een reden waarom 

plastic flessen (met doppen en deksels) een van de meest aangetroffen stukken marien 

zwerfvuil zijn, ook de eigenschappen van het materiaal hebben daarmee te maken. Dat 

materiaal zorgt ervoor dat de flessen tientallen jaren of zelfs eeuwen in het milieu kunnen 

blijven liggen voordat ze afgebroken zijn (en daardoor ook bijdragen tot de vervuiling met 

microplastics). Daarom wordt hier gewezen op de noodzaak om, naast een betere gescheiden 

inzameling, ook de consumptie van deze producten te beperken en ze meer van gerecycled 

materiaal te vervaardigen. 

 

Amendement  198 

Lynn Boylan, Younous Omarjee 

 

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 

minimumstreefwaarde voor gescheiden 

inzameling moeten worden vastgesteld 

voor kunststoffen drankverpakkingen voor 

(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, een 

te grote afhankelijkheid van plastic 

flessen, en van de aanwezigheid van 

gevaarlijke stoffen, die de aanvaarding 

van secundaire grondstoffen in de 

productie van plastic flessen verhinderen. 

Het is ook het gevolg van het feit dat de 

sector om esthetische redenen 

terughoudend is om gerecycled materiaal 
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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. 

te gebruiken. 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 zal leiden tot de nodige 

vermindering, 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 recyclingsector en voor 

de recyclaatmarkt. Een vermindering van 

plastic flessen voor eenmalig gebruik is 

ook een doelstelling van de herziene 

drinkwaterrichtlijn. Een verminderd 

gebruik van plastic flessen kan worden 

gerealiseerd door het mensenrecht op 

water te bevorderen, met de voorziening 

van veilig drinkwater via openbare 

infrastructuur en een groter vertrouwen 

van de consument in leidingwater. 

Or. en 

 

Amendement  199 

Massimo Paolucci 

 

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 

(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 
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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 

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. 

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 

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 recyclingsector en voor 

de recyclaatmarkt. De Commissie moet 

naar analogie van hetgeen is bepaald in 

Richtlijn 2008/98/EG betreffende 

afvalstoffen richtsnoeren vaststellen met 

betrekking tot de algemene 

minimumnormen inzake 

statiegeldregelingen. 

Or. it 

 

Amendement  200 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Laura Agea, Dario Tamburrano 

 

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 

(20) Drankflessen die als 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

ingedeeld zijn, zijn een van de meest op de 

stranden van de Europese Unie 
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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 

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. 

aangetroffen stukken marien zwerfvuil. Dat 

is het gevolg van het gebrek aan 

doeltreffende preventiemaatregelen, 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 en 

verminderingsstreefwaarden 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 recyclingsector en voor 

de recyclaatmarkt. 

Or. it 

 

Amendement  201 

Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Massimo Paolucci, Soledad Cabezón Ruiz 

 

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 

(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 



 

AM\1162120NL.docx 137/161 PE627.610v01-00 

 NL 

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 

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. 

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 

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 en recycling 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 

hoeveelheid recyclaat, wat dan weer 

kansen oplevert voor de recyclingsector en 

voor de recyclaatmarkt. 

Or. it 

 

Amendement  202 

Massimo Paolucci, Simona Bonafè, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 20 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (20 bis) In Richtlijn (EU) 2018/851 

wordt erkend dat gescheiden inzameling 

kan worden gerealiseerd door middel van 

huis-aan-huis-inzameling, inlever- en 

innamesystemen of andere 

inzamelingsregelingen. Hoewel de 

verplichting tot gescheiden inzameling 

van afval inhoudt dat afval naar soort en 

aard wordt gescheiden, moet het mogelijk 

zijn om bepaalde soorten afval 
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gezamenlijk in te zamelen, op voorwaarde 

dat dit geen belemmering vormt voor 

hoogwaardige recycling of andere nuttige 

toepassingen van afval, in 

overeenstemming met de afvalhiërarchie. 

Ook moeten de lidstaten in andere naar 

behoren gemotiveerde gevallen kunnen 

afwijken van de algemene verplichting tot 

gescheiden inzameling, bijvoorbeeld 

wanneer de gescheiden inzameling van 

specifieke afvalstromen in afgelegen en 

dunbevolkte gebieden leidt tot negatieve 

milieueffecten die niet opwegen tegen de 

totale milieuvoordelen, of onevenredig 

hoge kosten meebrengt. Bij het 

beoordelen van gevallen waarin de 

economische kosten wellicht onevenredig 

hoog zijn, moeten de lidstaten rekening 

houden met de algehele economische 

voordelen van gescheiden inzameling, ook 

wat betreft vermeden rechtstreekse kosten 

en kosten van negatieve milieu- en 

gezondheidseffecten die samenhangen 

met de verzameling en verwerking van 

gemengd afval, inkomsten uit de verkoop 

van secundaire grondstoffen en de 

mogelijkheid om markten voor dergelijke 

materialen te ontwikkelen, alsook met 

bijdragen van afvalproducenten en 

producenten van producten, waardoor 

afvalbeheerssystemen kostenefficiënter 

zouden kunnen worden. 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement is gekoppeld aan het amendement betreffende artikel 9 en is bedoeld om een 

verband te leggen met Richtlijn (EU) 2018/851 en de bepalingen inzake gescheiden 

inzameling van die richtlijn. 

 

Amendement  203 

Pilar Ayuso 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 20 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (20 bis) Gescheiden inzameling kan 

worden gerealiseerd door middel van 

huis-aan-huis-inzameling, inlever- en 

innamesystemen of andere 

inzamelingsregelingen. Hoewel de 

verplichting tot gescheiden inzameling 

van afval inhoudt dat afval naar soort en 

aard wordt gescheiden, moet het mogelijk 

zijn om bepaalde soorten afval 

gezamenlijk in te zamelen, op voorwaarde 

dat dit geen belemmering vormt voor 

hoogwaardige recycling of andere nuttige 

toepassingen van afval, in 

overeenstemming met de afvalhiërarchie. 

Ook moeten de lidstaten in andere naar 

behoren gemotiveerde gevallen kunnen 

afwijken van de algemene verplichting tot 

gescheiden afvalinzameling, bijvoorbeeld 

in afgelegen en dunbevolkte gebieden, 

rekening houdend met de algehele 

economische voordelen van gescheiden 

inzameling, ook wat betreft vermeden 

rechtstreekse kosten en kosten van 

negatieve milieu- en gezondheidseffecten 

die samenhangen met de verzameling en 

verwerking van gemengd afval, inkomsten 

uit de verkoop van secundaire 

grondstoffen en de mogelijkheid om 

markten voor dergelijke materialen te 

ontwikkelen, alsook met bijdragen van 

afvalproducenten en producenten van 

producten. 

Or. en 

 

Amendement  204 

Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Birgit Collin-Langen, Peter Liese 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) Zoals herhaaldelijk door het Hof (21) Zoals herhaaldelijk door het Hof 
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van Justitie geoordeeld, zou het 

onverenigbaar zijn met de dwingende 

werking die in artikel 288 van het Verdrag 

aan richtlijnen wordt toegekend, om 

principieel uit te sluiten dat de betrokken 

personen zich kunnen beroepen op een bij 

een richtlijn opgelegde verplichting. Die 

overweging geldt met name voor een 

richtlijn die onder andere tot doel heeft om 

het milieu te beschermen tegen de nadelige 

effecten van zwerfvuil op zee. Daarom 

moeten betrokken leden van het publiek, in 

overeenstemming met het Verdrag van 

Aarhus betreffende toegang tot informatie, 

inspraak bij besluitvorming en toegang tot 

de rechter inzake milieuaangelegenheden, 

toegang hebben tot de rechter, aangezien 

dit bijdraagt tot de bescherming van het 

recht te leven in een milieu dat passend is 

voor de gezondheid en het welzijn van elke 

persoon. Wanneer daarenboven een grote 

groep personen zich in een situatie van 

massaschade bevindt als gevolg van 

dezelfde onwettige praktijken betreffende 

de inbreuk van de via deze richtlijn 

verleende rechten, zouden zij van 

systemen voor collectieve 

schadevergoeding gebruik moeten kunnen 

maken, waar dergelijke systemen door de 

lidstaten zijn ingevoerd in 

overeenstemming met aanbeveling 

2013/396/EU van de Commissie47. 

van Justitie geoordeeld, zou het 

onverenigbaar zijn met de dwingende 

werking die in artikel 288 van het Verdrag 

aan richtlijnen wordt toegekend, om 

principieel uit te sluiten dat de betrokken 

personen zich kunnen beroepen op een bij 

een richtlijn opgelegde verplichting. Die 

overweging geldt met name voor een 

richtlijn die onder andere tot doel heeft om 

het milieu te beschermen tegen de nadelige 

effecten van zwerfvuil op zee. Daarom 

moeten betrokken leden van het publiek, in 

overeenstemming met het Verdrag van 

Aarhus betreffende toegang tot informatie, 

inspraak bij besluitvorming en toegang tot 

de rechter inzake milieuaangelegenheden, 

toegang hebben tot de rechter, aangezien 

dit bijdraagt tot de bescherming van het 

recht te leven in een milieu dat passend is 

voor de gezondheid en het welzijn van elke 

persoon. 

__________________   

47 Aanbeveling van de Commissie van 

11 juni 2013 over gemeenschappelijke 

beginselen voor mechanismen voor 

collectieve vorderingen tot staking en tot 

schadevergoeding in de lidstaten 

betreffende schendingen van aan het EU-

recht ontleende rechten (PB L 201 van 

26.7.2013, blz. 60). 

  

Or. en 

Motivering 

Deze richtlijn heeft ten doel de vervuiling van de zee te beperken, niet maatregelen te 

bevorderen waarmee particulieren schadevergoeding kunnen eisen in de vorm van 
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groepsvorderingen. 

 

Amendement  205 

Margrete Auken 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 22 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(22) Krachtens paragraaf 22 van het 

Interinstitutioneel akkoord tussen het 

Europees Parlement, de Raad van de 

Europese Unie en de Europese Commissie 

over beter wetgeven van 13 april 201648 

moet de Commissie deze richtlijn 

evalueren. Deze evaluatie moet gebaseerd 

zijn op ervaringen die verworven en 

gegevens die verzameld zijn tijdens de 

uitvoering van deze richtlijn, en gegevens 

die verzameld zijn in het kader van 

Richtlijn 2008/56/EG of Richtlijn 

2008/98/EG. De evaluatie zou de basis 

moeten zijn voor een beoordeling van 

mogelijke verdere maatregelen en een 

beoordeling of, met het oog op de 

monitoring van zwerfvuil op zee in de 

Europese Unie, de bijlage waarin de 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

zijn opgenomen al dan niet moet worden 

herzien. Tijdens de evaluatie moet ook 

worden bekeken of wetenschappelijke en 

technische ontwikkelingen die zich in de 

tussentijd hebben voorgedaan, met 

inbegrip van de ontwikkeling van 

biologisch afbreekbare materialen en de 

uitwerking van criteria of een norm voor 

de biologische afbreekbaarheid van 

kunststoffen in het mariene milieu, zoals 

in de Europese kunststoffenstrategie 

voorzien, al dan niet de mogelijkheid 

bieden om een norm voor biologische 

afbreekbaarheid van bepaalde 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

in het mariene milieu vast te stellen. Die 

norm zou een norm omvatten om te testen 

of kunststoffen, als gevolg van hun 

(22) Krachtens paragraaf 22 van het 

Interinstitutioneel akkoord tussen het 

Europees Parlement, de Raad van de 

Europese Unie en de Europese Commissie 

over beter wetgeven van 13 april 201648 

moet de Commissie deze richtlijn 

evalueren. Deze evaluatie moet gebaseerd 

zijn op ervaringen die verworven en 

gegevens die verzameld zijn tijdens de 

uitvoering van deze richtlijn, en gegevens 

die verzameld zijn in het kader van 

Richtlijn 2008/56/EG of Richtlijn 

2008/98/EG. De evaluatie zou de basis 

moeten zijn voor een beoordeling van 

mogelijke verdere maatregelen en een 

beoordeling of, met het oog op de 

monitoring van zwerfvuil op zee in de 

Europese Unie, de bijlage waarin de 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

zijn opgenomen al dan niet moet worden 

herzien. 
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fysische of biologische afbraak in het 

mariene milieu, volledig en snel genoeg 

zouden afbreken tot koolstofdioxide 

(CO2), biomassa en water dat de 

kunststoffen niet schadelijk zijn voor het 

mariene leven en niet leiden tot een 

ophoping van kunststoffen in het milieu. 

Als dat het geval is, kunnen 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

die aan een dergelijke norm voldoen, 

vrijgesteld worden van het verbod op het 

in de handel brengen ervan. Terwijl de 

Europese kunststoffenstrategie al de 

nodige actie voorziet op dit vlak, erkent zij 

ook dat het opzetten van een regelgevend 

kader voor kunststoffen met biologisch 

afbreekbare eigenschappen een uitdaging 

zal zijn, vanwege de verschillende 

mariene omstandigheden die zich in 

diverse zeeën kunnen voordoen. 

__________________ __________________ 

48 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1. 48 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1. 

Or. en 

Motivering 

Deze richtlijn heeft ten doel het milieu te beschermen, met inbegrip van het mariene milieu en 

de gezondheid. Door biologisch afbreekbare producten toe te staan wordt de beperking, het 

hergebruik of de recycling van producten echter niet bevorderd, aangezien biologische 

afbreekbaarheid een afdankmogelijkheid is. Daarom mag de uitwerking van criteria of een 

norm voor de biologische afbreekbaarheid van kunststoffen in het mariene milieu niet in 

aanmerking komen voor mogelijke toekomstige vrijstellingen in het kader van deze richtlijn. 

 

Amendement  206 

Lynn Boylan, Younous Omarjee 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 22 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(22) Krachtens paragraaf 22 van het 

Interinstitutioneel akkoord tussen het 

Europees Parlement, de Raad van de 

Europese Unie en de Europese Commissie 

(22) Krachtens paragraaf 22 van het 

Interinstitutioneel akkoord tussen het 

Europees Parlement, de Raad van de 

Europese Unie en de Europese Commissie 
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over beter wetgeven van 13 april 201648 

moet de Commissie deze richtlijn 

evalueren. Deze evaluatie moet gebaseerd 

zijn op ervaringen die verworven en 

gegevens die verzameld zijn tijdens de 

uitvoering van deze richtlijn, en gegevens 

die verzameld zijn in het kader van 

Richtlijn 2008/56/EG of Richtlijn 

2008/98/EG. De evaluatie zou de basis 

moeten zijn voor een beoordeling van 

mogelijke verdere maatregelen en een 

beoordeling of, met het oog op de 

monitoring van zwerfvuil op zee in de 

Europese Unie, de bijlage waarin de 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

zijn opgenomen al dan niet moet worden 

herzien. Tijdens de evaluatie moet ook 

worden bekeken of wetenschappelijke en 

technische ontwikkelingen die zich in de 

tussentijd hebben voorgedaan, met 

inbegrip van de ontwikkeling van 

biologisch afbreekbare materialen en de 

uitwerking van criteria of een norm voor 

de biologische afbreekbaarheid van 

kunststoffen in het mariene milieu, zoals 

in de Europese kunststoffenstrategie 

voorzien, al dan niet de mogelijkheid 

bieden om een norm voor biologische 

afbreekbaarheid van bepaalde 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

in het mariene milieu vast te stellen. Die 

norm zou een norm omvatten om te testen 

of kunststoffen, als gevolg van hun 

fysische of biologische afbraak in het 

mariene milieu, volledig en snel genoeg 

zouden afbreken tot koolstofdioxide 

(CO2), biomassa en water dat de 

kunststoffen niet schadelijk zijn voor het 

mariene leven en niet leiden tot een 

ophoping van kunststoffen in het milieu. 

Als dat het geval is, kunnen 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

die aan een dergelijke norm voldoen, 

vrijgesteld worden van het verbod op het 

in de handel brengen ervan. Terwijl de 

Europese kunststoffenstrategie al de 

nodige actie voorziet op dit vlak, erkent zij 

ook dat het opzetten van een regelgevend 

kader voor kunststoffen met biologisch 

over beter wetgeven van 13 april 201648 

moet de Commissie deze richtlijn 

evalueren. Deze evaluatie moet gebaseerd 

zijn op ervaringen die verworven en 

gegevens die verzameld zijn tijdens de 

uitvoering van deze richtlijn, en gegevens 

die verzameld zijn in het kader van 

Richtlijn 2008/56/EG of Richtlijn 

2008/98/EG. De evaluatie zou de basis 

moeten zijn voor een beoordeling van 

mogelijke verdere maatregelen en een 

beoordeling of, met het oog op de 

monitoring van zwerfvuil op zee in de 

Europese Unie, de bijlage waarin de 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

zijn opgenomen al dan niet moet worden 

herzien teneinde de lijst met 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

uit te breiden. In de herziening van deze 

richtlijn mag biologische afbreekbaarheid 

niet worden bekeken. 



 

PE627.610v01-00 144/161 AM\1162120NL.docx 

NL 

afbreekbare eigenschappen een uitdaging 

zal zijn, vanwege de verschillende 

mariene omstandigheden die zich in 

diverse zeeën kunnen voordoen. 

__________________ __________________ 

48 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1. 48 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1. 

Or. en 

 

Amendement  207 

Jo Leinen 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 22 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(22) Krachtens paragraaf 22 van het 

Interinstitutioneel akkoord tussen het 

Europees Parlement, de Raad van de 

Europese Unie en de Europese Commissie 

over beter wetgeven van 13 april 201648 

moet de Commissie deze richtlijn 

evalueren. Deze evaluatie moet gebaseerd 

zijn op ervaringen die verworven en 

gegevens die verzameld zijn tijdens de 

uitvoering van deze richtlijn, en gegevens 

die verzameld zijn in het kader van 

Richtlijn 2008/56/EG of Richtlijn 

2008/98/EG. De evaluatie zou de basis 

moeten zijn voor een beoordeling van 

mogelijke verdere maatregelen en een 

beoordeling of, met het oog op de 

monitoring van zwerfvuil op zee in de 

Europese Unie, de bijlage waarin de 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

zijn opgenomen al dan niet moet worden 

herzien. Tijdens de evaluatie moet ook 

worden bekeken of wetenschappelijke en 

technische ontwikkelingen die zich in de 

tussentijd hebben voorgedaan, met inbegrip 

van de ontwikkeling van biologisch 

afbreekbare materialen en de uitwerking 

van criteria of een norm voor de 

biologische afbreekbaarheid van 

kunststoffen in het mariene milieu, zoals in 

(22) Krachtens paragraaf 22 van het 

Interinstitutioneel akkoord tussen het 

Europees Parlement, de Raad van de 

Europese Unie en de Europese Commissie 

over beter wetgeven van 13 april 201648 

moet de Commissie deze richtlijn 

evalueren. Deze evaluatie moet gebaseerd 

zijn op ervaringen die verworven en 

gegevens die verzameld zijn tijdens de 

uitvoering van deze richtlijn, en gegevens 

die verzameld zijn in het kader van 

Richtlijn 2008/56/EG of Richtlijn 

2008/98/EG. De evaluatie zou de basis 

moeten zijn voor een beoordeling van 

mogelijke verdere maatregelen en een 

beoordeling of, met het oog op de 

monitoring van zwerfvuil op zee in de 

Europese Unie, de bijlage waarin de 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

zijn opgenomen al dan niet moet worden 

uitgebreid. Tijdens de evaluatie moet 

worden beoordeeld of de bijlage met de 

lijst van kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik in het licht van andere 

milieuproblemen, bijvoorbeeld gevolgen 

van zwerfvuil voor de bodem, moet 

worden uitgebreid, met name met 

producten die gemakkelijk kunnen 

worden vervangen of vermeden ook al 
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de Europese kunststoffenstrategie 

voorzien, al dan niet de mogelijkheid 

bieden om een norm voor biologische 

afbreekbaarheid van bepaalde 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

in het mariene milieu vast te stellen. Die 

norm zou een norm omvatten om te testen 

of kunststoffen, als gevolg van hun 

fysische of biologische afbraak in het 

mariene milieu, volledig en snel genoeg 

zouden afbreken tot koolstofdioxide (CO2), 

biomassa en water dat de kunststoffen niet 

schadelijk zijn voor het mariene leven en 

niet leiden tot een ophoping van 

kunststoffen in het milieu. Als dat het 

geval is, kunnen kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik die aan een dergelijke 

norm voldoen, vrijgesteld worden van het 

verbod op het in de handel brengen ervan. 
Terwijl de Europese kunststoffenstrategie 

al de nodige actie voorziet op dit vlak, 

erkent zij ook dat het opzetten van een 

regelgevend kader voor kunststoffen met 

biologisch afbreekbare eigenschappen een 

uitdaging zal zijn, vanwege de 

verschillende mariene omstandigheden die 

zich in diverse zeeën kunnen voordoen. 

worden ze niet vaak aangetroffen in het 

mariene milieu. Tijdens de evaluatie moet 

voorts worden beoordeeld of er verdere 

maatregelen nodig zijn om de consumptie 

van andere dan kunststoffen producten 

voor eenmalig gebruik moet worden 

aangepakt met het oog op de uitbreiding 

van de bijlage met producten die niet van 

kunststof zijn vervaardigd. Tijdens de 

evaluatie moet ook worden bekeken of 

wetenschappelijke en technische 

ontwikkelingen die zich in de tussentijd 

hebben voorgedaan, met inbegrip van de 

ontwikkeling van biologisch afbreekbare 

materialen en de uitwerking van criteria of 

een norm voor de biologische 

afbreekbaarheid van kunststoffen in het 

mariene milieu, zoals in de Europese 

kunststoffenstrategie voorzien, al dan niet 

de mogelijkheid bieden om een norm voor 

biologische afbreekbaarheid van bepaalde 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

in het mariene milieu vast te stellen. Die 

norm zou een norm omvatten om te testen 

of kunststoffen, als gevolg van hun 

fysische of biologische afbraak in het 

mariene milieu, volledig en snel genoeg 

zouden afbreken tot koolstofdioxide (CO2), 

biomassa en water dat de kunststoffen niet 

schadelijk zijn voor het mariene leven en 

niet leiden tot een ophoping van 

kunststoffen in het milieu. Terwijl de 

Europese kunststoffenstrategie al de nodige 

actie voorziet op dit vlak, erkent zij ook dat 

het opzetten van een regelgevend kader 

voor kunststoffen met biologisch 

afbreekbare eigenschappen een uitdaging 

zal zijn, vanwege de verschillende mariene 

omstandigheden die zich in diverse zeeën 

kunnen voordoen. 

__________________ __________________ 

48 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1. 48 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1. 

Or. en 
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Amendement  208 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Laura Agea 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 22 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(22) Krachtens paragraaf 22 van het 

Interinstitutioneel akkoord tussen het 

Europees Parlement, de Raad van de 

Europese Unie en de Europese Commissie 

over beter wetgeven van 13 april 201648 

moet de Commissie deze richtlijn 

evalueren. Deze evaluatie moet gebaseerd 

zijn op ervaringen die verworven en 

gegevens die verzameld zijn tijdens de 

uitvoering van deze richtlijn, en gegevens 

die verzameld zijn in het kader van 

Richtlijn 2008/56/EG of Richtlijn 

2008/98/EG. De evaluatie zou de basis 

moeten zijn voor een beoordeling van 

mogelijke verdere maatregelen en een 

beoordeling of, met het oog op de 

monitoring van zwerfvuil op zee in de 

Europese Unie, de bijlage waarin de 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

zijn opgenomen al dan niet moet worden 

herzien. Tijdens de evaluatie moet ook 

worden bekeken of wetenschappelijke en 

technische ontwikkelingen die zich in de 

tussentijd hebben voorgedaan, met inbegrip 

van de ontwikkeling van biologisch 

afbreekbare materialen en de uitwerking 

van criteria of een norm voor de 

biologische afbreekbaarheid van 

kunststoffen in het mariene milieu, zoals in 

de Europese kunststoffenstrategie 

voorzien, al dan niet de mogelijkheid 

bieden om een norm voor biologische 

afbreekbaarheid van bepaalde 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

in het mariene milieu vast te stellen. Die 

norm zou een norm omvatten om te testen 

of kunststoffen, als gevolg van hun 

fysische of biologische afbraak in het 

mariene milieu, volledig en snel genoeg 

zouden afbreken tot koolstofdioxide (CO2), 

biomassa en water dat de kunststoffen niet 

(22) Krachtens paragraaf 22 van het 

Interinstitutioneel akkoord tussen het 

Europees Parlement, de Raad van de 

Europese Unie en de Europese Commissie 

over beter wetgeven van 13 april 201648 

moet de Commissie deze richtlijn 

evalueren. Deze evaluatie moet gebaseerd 

zijn op ervaringen die verworven en 

gegevens die verzameld zijn tijdens de 

uitvoering van deze richtlijn, en gegevens 

die verzameld zijn in het kader van 

Richtlijn 2008/56/EG of Richtlijn 

2008/98/EG. De evaluatie zou de basis 

moeten zijn voor een beoordeling van 

mogelijke verdere maatregelen en een 

beoordeling of, met het oog op de 

monitoring van zwerfvuil op zee in de 

Europese Unie, de bijlage waarin de 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

zijn opgenomen al dan niet moet worden 

herzien. Tijdens de evaluatie moet ook 

worden bekeken of wetenschappelijke en 

technische ontwikkelingen die zich in de 

tussentijd hebben voorgedaan, met inbegrip 

van de ontwikkeling van biologisch 

afbreekbare materialen en de uitwerking 

van criteria of een norm voor de 

biologische afbreekbaarheid van 

kunststoffen in het mariene milieu, zoals in 

de Europese kunststoffenstrategie 

voorzien, al dan niet de mogelijkheid 

bieden om een norm voor biologische 

afbreekbaarheid van bepaalde 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

in het mariene milieu vast te stellen, mits 

deze niet van toepassing is op de in deel B 

van de bijlage opgenomen producten 

waarvoor reeds een beperking inzake het 

in de handel brengen geldt en waarvoor 

reeds alternatieven beschikbaar zijn. Die 

norm zou een norm omvatten om te testen 
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schadelijk zijn voor het mariene leven en 

niet leiden tot een ophoping van 

kunststoffen in het milieu. Als dat het 

geval is, kunnen kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik die aan een dergelijke 

norm voldoen, vrijgesteld worden van het 

verbod op het in de handel brengen ervan. 
Terwijl de Europese kunststoffenstrategie 

al de nodige actie voorziet op dit vlak, 

erkent zij ook dat het opzetten van een 

regelgevend kader voor kunststoffen met 

biologisch afbreekbare eigenschappen een 

uitdaging zal zijn, vanwege de 

verschillende mariene omstandigheden die 

zich in diverse zeeën kunnen voordoen. 

of kunststoffen, als gevolg van hun 

fysische of biologische afbraak in het 

mariene milieu, volledig en snel genoeg 

zouden afbreken tot koolstofdioxide (CO2), 

biomassa en water dat de kunststoffen niet 

schadelijk zijn voor het mariene leven en 

niet leiden tot een ophoping van 

kunststoffen in het milieu. Terwijl de 

Europese kunststoffenstrategie al de nodige 

actie voorziet op dit vlak, erkent zij ook dat 

het opzetten van een regelgevend kader 

voor kunststoffen met biologisch 

afbreekbare eigenschappen een uitdaging 

zal zijn, vanwege de verschillende mariene 

omstandigheden die zich in diverse zeeën 

kunnen voordoen. 

__________________ __________________ 

48 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1. 48 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1. 

Or. it 

 

Amendement  209 

Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Birgit Collin-Langen 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 22 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(22) Krachtens paragraaf 22 van het 

Interinstitutioneel akkoord tussen het 

Europees Parlement, de Raad van de 

Europese Unie en de Europese Commissie 

over beter wetgeven van 13 april 201648 

moet de Commissie deze richtlijn 

evalueren. Deze evaluatie moet gebaseerd 

zijn op ervaringen die verworven en 

gegevens die verzameld zijn tijdens de 

uitvoering van deze richtlijn, en gegevens 

die verzameld zijn in het kader van 

Richtlijn 2008/56/EG of Richtlijn 

2008/98/EG. De evaluatie zou de basis 

moeten zijn voor een beoordeling van 

mogelijke verdere maatregelen en een 

beoordeling of, met het oog op de 

monitoring van zwerfvuil op zee in de 

(22) Krachtens paragraaf 22 van het 

Interinstitutioneel akkoord tussen het 

Europees Parlement, de Raad van de 

Europese Unie en de Europese Commissie 

over beter wetgeven van 13 april 201648 

moet de Commissie deze richtlijn 

evalueren. Deze evaluatie moet gebaseerd 

zijn op ervaringen die verworven en 

gegevens die verzameld zijn tijdens de 

uitvoering van deze richtlijn, en gegevens 

die verzameld zijn in het kader van 

Richtlijn 2008/56/EG of Richtlijn 

2008/98/EG. De evaluatie zou de basis 

moeten zijn voor een beoordeling van 

mogelijke verdere maatregelen en een 

beoordeling of, met het oog op de 

monitoring van zwerfvuil op zee in de 
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Europese Unie, de bijlage waarin de 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

zijn opgenomen al dan niet moet worden 

herzien. Tijdens de evaluatie moet ook 

worden bekeken of wetenschappelijke en 

technische ontwikkelingen die zich in de 

tussentijd hebben voorgedaan, met inbegrip 

van de ontwikkeling van biologisch 

afbreekbare materialen en de uitwerking 

van criteria of een norm voor de 

biologische afbreekbaarheid van 

kunststoffen in het mariene milieu, zoals in 

de Europese kunststoffenstrategie 

voorzien, al dan niet de mogelijkheid 

bieden om een norm voor biologische 

afbreekbaarheid van bepaalde 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

in het mariene milieu vast te stellen. Die 

norm zou een norm omvatten om te testen 

of kunststoffen, als gevolg van hun 

fysische of biologische afbraak in het 

mariene milieu, volledig en snel genoeg 

zouden afbreken tot koolstofdioxide (CO2), 

biomassa en water dat de kunststoffen niet 

schadelijk zijn voor het mariene leven en 

niet leiden tot een ophoping van 

kunststoffen in het milieu. Als dat het 

geval is, kunnen kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik die aan een dergelijke 

norm voldoen, vrijgesteld worden van het 

verbod op het in de handel brengen ervan. 
Terwijl de Europese kunststoffenstrategie 

al de nodige actie voorziet op dit vlak, 

erkent zij ook dat het opzetten van een 

regelgevend kader voor kunststoffen met 

biologisch afbreekbare eigenschappen een 

uitdaging zal zijn, vanwege de 

verschillende mariene omstandigheden die 

zich in diverse zeeën kunnen voordoen. 

Europese Unie, de bijlage waarin de 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

zijn opgenomen al dan niet moet worden 

herzien. Tijdens de evaluatie moet ook 

worden bekeken of wetenschappelijke en 

technische ontwikkelingen die zich in de 

tussentijd hebben voorgedaan, met inbegrip 

van de ontwikkeling van biologisch 

afbreekbare materialen en de uitwerking 

van criteria of een norm voor de 

biologische afbreekbaarheid van 

kunststoffen in het mariene milieu, zoals in 

de Europese kunststoffenstrategie 

voorzien, al dan niet de mogelijkheid 

bieden om een norm voor biologische 

afbreekbaarheid van bepaalde 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

in het mariene milieu vast te stellen. Die 

norm zou een norm omvatten om te testen 

of kunststoffen, als gevolg van hun 

fysische of biologische afbraak in het 

mariene milieu, volledig en snel genoeg 

zouden afbreken tot koolstofdioxide (CO2), 

biomassa en water dat de kunststoffen niet 

schadelijk zijn voor het mariene leven en 

niet leiden tot een ophoping van 

kunststoffen in het milieu. Terwijl de 

Europese kunststoffenstrategie al de nodige 

actie voorziet op dit vlak, erkent zij ook dat 

het opzetten van een regelgevend kader 

voor kunststoffen met biologisch 

afbreekbare eigenschappen een uitdaging 

zal zijn, vanwege de verschillende mariene 

omstandigheden die zich in diverse zeeën 

kunnen voordoen. 

__________________ __________________ 

48 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1. 48 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1. 

Or. en 

Motivering 

Het is belangrijk dat de consument geen verkeerd signaal krijgt, namelijk dat zwerfvuil geen 

problemen veroorzaakt. Een norm voor biologische afbreekbaarheid in het mariene milieu 
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moet aan de strengste criteria voldoen aangezien het mariene milieu zeer kwetsbaar is. 

Daarom is het belangrijk te garanderen dat het kunststofproduct volledig biologisch wordt 

afgebroken en dat dit niet te lang duurt, aangezien anders tijdens dat afbraakproces kleine 

kunststofdeeltjes schade kunnen toebrengen aan het mariene leven. 

 

Amendement  210 

Massimo Paolucci, Jo Leinen, Carlos Zorrinho 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 22 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(22) Krachtens paragraaf 22 van het 

Interinstitutioneel akkoord tussen het 

Europees Parlement, de Raad van de 

Europese Unie en de Europese Commissie 

over beter wetgeven van 13 april 201648 

moet de Commissie deze richtlijn 

evalueren. Deze evaluatie moet gebaseerd 

zijn op ervaringen die verworven en 

gegevens die verzameld zijn tijdens de 

uitvoering van deze richtlijn, en gegevens 

die verzameld zijn in het kader van 

Richtlijn 2008/56/EG of Richtlijn 

2008/98/EG. De evaluatie zou de basis 

moeten zijn voor een beoordeling van 

mogelijke verdere maatregelen en een 

beoordeling of, met het oog op de 

monitoring van zwerfvuil op zee in de 

Europese Unie, de bijlage waarin de 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

zijn opgenomen al dan niet moet worden 

herzien. Tijdens de evaluatie moet ook 

worden bekeken of wetenschappelijke en 

technische ontwikkelingen die zich in de 

tussentijd hebben voorgedaan, met inbegrip 

van de ontwikkeling van biologisch 

afbreekbare materialen en de uitwerking 

van criteria of een norm voor de 

biologische afbreekbaarheid van 

kunststoffen in het mariene milieu, zoals in 

de Europese kunststoffenstrategie 

voorzien, al dan niet de mogelijkheid 

bieden om een norm voor biologische 

afbreekbaarheid van bepaalde 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

(22) Krachtens paragraaf 22 van het 

Interinstitutioneel akkoord tussen het 

Europees Parlement, de Raad van de 

Europese Unie en de Europese Commissie 

over beter wetgeven van 13 april 201648 

moet de Commissie deze richtlijn 

evalueren. Deze evaluatie moet gebaseerd 

zijn op ervaringen die verworven en 

gegevens die verzameld zijn tijdens de 

uitvoering van deze richtlijn, en gegevens 

die verzameld zijn in het kader van 

Richtlijn 2008/56/EG of Richtlijn 

2008/98/EG. De evaluatie zou de basis 

moeten zijn voor een beoordeling van 

mogelijke verdere maatregelen en een 

beoordeling of, met het oog op de 

monitoring van zwerfvuil op zee in de 

Europese Unie, de bijlage waarin de 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

zijn opgenomen al dan niet moet worden 

herzien. Tijdens de evaluatie moet ook 

worden bekeken of wetenschappelijke en 

technische ontwikkelingen die zich in de 

tussentijd hebben voorgedaan, met inbegrip 

van de ontwikkeling van biologisch 

afbreekbare materialen en de uitwerking 

van criteria of een norm voor de 

biologische afbreekbaarheid van 

kunststoffen in het mariene milieu, zoals in 

de Europese kunststoffenstrategie 

voorzien, al dan niet de mogelijkheid 

bieden om een norm voor biologische 

afbreekbaarheid van bepaald kunststof 

bevattend vistuig in het mariene milieu 
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in het mariene milieu vast te stellen. Die 

norm zou een norm omvatten om te testen 

of kunststoffen, als gevolg van hun 

fysische of biologische afbraak in het 

mariene milieu, volledig en snel genoeg 

zouden afbreken tot koolstofdioxide (CO2), 

biomassa en water dat de kunststoffen niet 

schadelijk zijn voor het mariene leven en 

niet leiden tot een ophoping van 

kunststoffen in het milieu. Als dat het 

geval is, kunnen kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik die aan een dergelijke 

norm voldoen, vrijgesteld worden van het 

verbod op het in de handel brengen ervan. 
Terwijl de Europese kunststoffenstrategie 

al de nodige actie voorziet op dit vlak, 

erkent zij ook dat het opzetten van een 

regelgevend kader voor kunststoffen met 

biologisch afbreekbare eigenschappen een 

uitdaging zal zijn, vanwege de 

verschillende mariene omstandigheden die 

zich in diverse zeeën kunnen voordoen. 

vast te stellen. Die norm zou een norm 

omvatten om te testen of kunststoffen, als 

gevolg van hun fysische of biologische 

afbraak in het mariene milieu, volledig en 

snel genoeg zouden afbreken tot 

koolstofdioxide (CO2), biomassa en water 

dat de kunststoffen niet schadelijk zijn 

voor het mariene leven en niet leiden tot 

een ophoping van kunststoffen in het 

milieu. Terwijl de Europese 

kunststoffenstrategie al de nodige actie 

voorziet op dit vlak, erkent zij ook dat het 

opzetten van een regelgevend kader voor 

kunststoffen met biologisch afbreekbare 

eigenschappen een uitdaging zal zijn, 

vanwege de verschillende mariene 

omstandigheden die zich in diverse zeeën 

kunnen voordoen. 

__________________ __________________ 

48 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1. 48 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1. 

Or. it 

Motivering 

De uitwerking van een norm inzake biologische afbreekbaarheid heeft alleen zin indien deze 

betrekking heeft vistuig dat verloren kan raken in zee. Een dergelijke norm mag niet gelden 

voor andere kunststofproducten. Dit amendement sluit aan bij de schrapping van artikel 15, 

lid 3, letter c. 

 

Amendement  211 

Elisabetta Gardini, Alberto Cirio, Lorenzo Cesa, Stefano Maullu, Massimiliano Salini, 

Giovanni La Via 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 22 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(22) Krachtens paragraaf 22 van het 

Interinstitutioneel akkoord tussen het 

Europees Parlement, de Raad van de 

(22) Krachtens paragraaf 22 van het 

Interinstitutioneel akkoord tussen het 

Europees Parlement, de Raad van de 
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Europese Unie en de Europese Commissie 

over beter wetgeven van 13 april 201648 

moet de Commissie deze richtlijn 

evalueren. Deze evaluatie moet gebaseerd 

zijn op ervaringen die verworven en 

gegevens die verzameld zijn tijdens de 

uitvoering van deze richtlijn, en gegevens 

die verzameld zijn in het kader van 

Richtlijn 2008/56/EG of Richtlijn 

2008/98/EG. De evaluatie zou de basis 

moeten zijn voor een beoordeling van 

mogelijke verdere maatregelen en een 

beoordeling of, met het oog op de 

monitoring van zwerfvuil op zee in de 

Europese Unie, de bijlage waarin de 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

zijn opgenomen al dan niet moet worden 

herzien. Tijdens de evaluatie moet ook 

worden bekeken of wetenschappelijke en 

technische ontwikkelingen die zich in de 

tussentijd hebben voorgedaan, met inbegrip 

van de ontwikkeling van biologisch 

afbreekbare materialen en de uitwerking 

van criteria of een norm voor de 

biologische afbreekbaarheid van 

kunststoffen in het mariene milieu, zoals in 

de Europese kunststoffenstrategie 

voorzien, al dan niet de mogelijkheid 

bieden om een norm voor biologische 

afbreekbaarheid van bepaalde 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

in het mariene milieu vast te stellen. Die 

norm zou een norm omvatten om te testen 

of kunststoffen, als gevolg van hun 

fysische of biologische afbraak in het 

mariene milieu, volledig en snel genoeg 

zouden afbreken tot koolstofdioxide (CO2), 

biomassa en water dat de kunststoffen niet 

schadelijk zijn voor het mariene leven en 

niet leiden tot een ophoping van 

kunststoffen in het milieu. Als dat het 

geval is, kunnen kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik die aan een dergelijke 

norm voldoen, vrijgesteld worden van het 

verbod op het in de handel brengen ervan. 

Terwijl de Europese kunststoffenstrategie 

al de nodige actie voorziet op dit vlak, 

erkent zij ook dat het opzetten van een 

regelgevend kader voor kunststoffen met 

Europese Unie en de Europese Commissie 

over beter wetgeven van 13 april 201648 

moet de Commissie deze richtlijn 

evalueren. Deze evaluatie moet gebaseerd 

zijn op ervaringen die verworven en 

gegevens die verzameld zijn tijdens de 

uitvoering van deze richtlijn, en gegevens 

die verzameld zijn in het kader van 

Richtlijn 2008/56/EG of Richtlijn 

2008/98/EG. De evaluatie zou de basis 

moeten zijn voor een beoordeling van 

mogelijke verdere maatregelen en een 

beoordeling of, met het oog op de 

monitoring van zwerfvuil op zee in de 

Europese Unie, de bijlage waarin de 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

zijn opgenomen al dan niet moet worden 

herzien. Tijdens de evaluatie moet ook 

worden bekeken of wetenschappelijke en 

technische ontwikkelingen die zich in de 

tussentijd hebben voorgedaan, met inbegrip 

van de ontwikkeling van biologisch 

afbreekbare materialen en de uitwerking 

van criteria of een norm voor de 

biologische afbreekbaarheid van 

kunststoffen en vistuig in het mariene 

milieu, zoals in de Europese 

kunststoffenstrategie voorzien, al dan niet 

de mogelijkheid bieden om een norm voor 

biologische afbreekbaarheid van bepaalde 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

in het mariene milieu vast te stellen. Die 

norm zou een norm omvatten om te testen 

of kunststoffen, als gevolg van hun 

fysische of biologische afbraak in het 

mariene milieu, volledig en snel genoeg 

zouden afbreken tot koolstofdioxide (CO2), 

biomassa en water dat de kunststoffen niet 

schadelijk zijn voor het mariene leven en 

niet leiden tot een ophoping van 

kunststoffen in het milieu. Als dat het 

geval is, kunnen vistuig dat en 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

die aan een dergelijke norm voldoen, 

vrijgesteld worden van het verbod op het in 

de handel brengen ervan. Terwijl de 

Europese kunststoffenstrategie al de nodige 

actie voorziet op dit vlak, erkent zij ook dat 

het opzetten van een regelgevend kader 
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biologisch afbreekbare eigenschappen een 

uitdaging zal zijn, vanwege de 

verschillende mariene omstandigheden die 

zich in diverse zeeën kunnen voordoen. 

voor kunststoffen met biologisch 

afbreekbare eigenschappen een uitdaging 

zal zijn, vanwege de verschillende mariene 

omstandigheden die zich in diverse zeeën 

kunnen voordoen. 

__________________ __________________ 

48 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1. 48 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1. 

Or. en 

Motivering 

De technische en wetenschappelijke vooruitgang van alle producten die in zee terecht kunnen 

komen, zoals kunststofproducten voor eenmalig gebruik en vistuig, moet nog altijd worden 

beoordeeld voordat alle nodige maatregelen kunnen worden getroffen om marien zwerfvuil te 

voorkomen. 

 

Amendement  212 

Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Soledad Cabezón Ruiz 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 22 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(22) Krachtens paragraaf 22 van het 

Interinstitutioneel akkoord tussen het 

Europees Parlement, de Raad van de 

Europese Unie en de Europese Commissie 

over beter wetgeven van 13 april 201648 

moet de Commissie deze richtlijn 

evalueren. Deze evaluatie moet gebaseerd 

zijn op ervaringen die verworven en 

gegevens die verzameld zijn tijdens de 

uitvoering van deze richtlijn, en gegevens 

die verzameld zijn in het kader van 

Richtlijn 2008/56/EG of Richtlijn 

2008/98/EG. De evaluatie zou de basis 

moeten zijn voor een beoordeling van 

mogelijke verdere maatregelen en een 

beoordeling of, met het oog op de 

monitoring van zwerfvuil op zee in de 

Europese Unie, de bijlage waarin de 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

zijn opgenomen al dan niet moet worden 

herzien. Tijdens de evaluatie moet ook 

(22) Krachtens paragraaf 22 van het 

Interinstitutioneel akkoord tussen het 

Europees Parlement, de Raad van de 

Europese Unie en de Europese Commissie 

over beter wetgeven van 13 april 201648 

moet de Commissie deze richtlijn 

evalueren. Deze evaluatie moet gebaseerd 

zijn op ervaringen die verworven en 

gegevens die verzameld zijn tijdens de 

uitvoering van deze richtlijn, en gegevens 

die verzameld zijn in het kader van 

Richtlijn 2008/56/EG of Richtlijn 

2008/98/EG. De evaluatie zou de basis 

moeten zijn voor een beoordeling van 

mogelijke verdere maatregelen en een 

beoordeling of, met het oog op de 

monitoring van zwerfvuil op zee in de 

Europese Unie, de bijlage waarin de 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

zijn opgenomen al dan niet moet worden 

herzien. Tijdens de evaluatie moet ook 
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worden bekeken of wetenschappelijke en 

technische ontwikkelingen die zich in de 

tussentijd hebben voorgedaan, met inbegrip 

van de ontwikkeling van biologisch 

afbreekbare materialen en de uitwerking 

van criteria of een norm voor de 

biologische afbreekbaarheid van 

kunststoffen in het mariene milieu, zoals in 

de Europese kunststoffenstrategie 

voorzien, al dan niet de mogelijkheid 

bieden om een norm voor biologische 

afbreekbaarheid van bepaalde 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 
in het mariene milieu vast te stellen. Die 

norm zou een norm omvatten om te testen 

of kunststoffen, als gevolg van hun 

fysische of biologische afbraak in het 

mariene milieu, volledig en snel genoeg 

zouden afbreken tot koolstofdioxide (CO2), 

biomassa en water dat de kunststoffen niet 

schadelijk zijn voor het mariene leven en 

niet leiden tot een ophoping van 

kunststoffen in het milieu. Als dat het 

geval is, kunnen kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik die aan een dergelijke 

norm voldoen, vrijgesteld worden van het 

verbod op het in de handel brengen ervan. 

Terwijl de Europese kunststoffenstrategie 

al de nodige actie voorziet op dit vlak, 

erkent zij ook dat het opzetten van een 

regelgevend kader voor kunststoffen met 

biologisch afbreekbare eigenschappen een 

uitdaging zal zijn, vanwege de 

verschillende mariene omstandigheden die 

zich in diverse zeeën kunnen voordoen. 

worden bekeken of wetenschappelijke en 

technische ontwikkelingen die zich in de 

tussentijd hebben voorgedaan, met inbegrip 

van de ontwikkeling van biologisch 

afbreekbare materialen en de uitwerking 

van criteria of een norm voor de 

biologische afbreekbaarheid van 

kunststoffen in het mariene milieu, zoals in 

de Europese kunststoffenstrategie 

voorzien, al dan niet de mogelijkheid 

bieden om een norm voor biologische 

afbreekbaarheid van visnetten en vistuig in 

het mariene milieu vast te stellen. Die 

norm zou een norm omvatten om te testen 

of kunststoffen, als gevolg van hun 

fysische of biologische afbraak in het 

mariene milieu, volledig en snel genoeg 

zouden afbreken tot koolstofdioxide (CO2), 

biomassa en water dat de kunststoffen niet 

schadelijk zijn voor het mariene leven en 

niet leiden tot een ophoping van 

kunststoffen in het milieu. Als dat het 

geval is, kunnen visnetten en vistuig die 

aan een dergelijke norm voldoen, 

vrijgesteld worden van het verbod op het in 

de handel brengen ervan. Terwijl de 

Europese kunststoffenstrategie al de nodige 

actie voorziet op dit vlak, erkent zij ook dat 

het opzetten van een regelgevend kader 

voor kunststoffen met biologisch 

afbreekbare eigenschappen een uitdaging 

zal zijn, vanwege de verschillende mariene 

omstandigheden die zich in diverse zeeën 

kunnen voordoen. 

__________________ __________________ 

48 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1. 48 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1. 

Or. it 

Motivering 

In principe mag geen enkel ander kunststofproduct, met uitzondering van visnetten, in het 

marien milieu worden achtergelaten. Derhalve wordt verzocht om specifiek voor visnetten en 

vistuig een norm voor biologische afbreekbaarheid op zee te ontwikkelen. 
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Amendement  213 

Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 24 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) Om eenvormige omstandigheden 

voor de uitvoering van deze richtlijn te 

waarborgen, moeten 

uitvoeringsbevoegdheden aan de 

Commissie worden verleend met 

betrekking tot de methodologie voor het 

berekenen van de jaarlijkse consumptie 

van kunststofproducten voor eenmalig 

gebruik waarvoor 

consumptieverminderingsstreefwaarden 

zijn vastgesteld, de specificaties voor de op 

bepaalde kunststofproducten voor eenmalig 

gebruik aan te brengen markeringen en het 

formaat van de door de lidstaten in te 

dienen en door het Europees 

Milieuagentschap samen te stellen 

informatie over de uitvoering van deze 

richtlijn. Die bevoegdheden moeten 

worden uitgeoefend overeenkomstig 

Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad49. 

(24) Om eenvormige omstandigheden 

voor de uitvoering van deze richtlijn te 

waarborgen, moeten 

uitvoeringsbevoegdheden aan de 

Commissie worden verleend met 

betrekking tot de specificaties voor de op 

bepaalde kunststofproducten voor eenmalig 

gebruik aan te brengen markeringen en het 

formaat van de door de lidstaten in te 

dienen en door het Europees 

Milieuagentschap samen te stellen 

informatie over de uitvoering van deze 

richtlijn. Die bevoegdheden moeten 

worden uitgeoefend overeenkomstig 

Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad49. 

__________________ __________________ 

49 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad van 16 

februari 2011 tot vaststelling van de 

algemene voorschriften en beginselen die 

van toepassing zijn op de wijze waarop de 

lidstaten de uitoefening van de 

uitvoeringsbevoegdheden door de 

Commissie controleren (PB L 55 van 

28.2.2011, blz. 13). 

49 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad van 16 

februari 2011 tot vaststelling van de 

algemene voorschriften en beginselen die 

van toepassing zijn op de wijze waarop de 

lidstaten de uitoefening van de 

uitvoeringsbevoegdheden door de 

Commissie controleren (PB L 55 van 

28.2.2011, blz. 13). 

Or. fr 

Amendement  214 

Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 24 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) Om eenvormige omstandigheden 

voor de uitvoering van deze richtlijn te 

waarborgen, moeten 

uitvoeringsbevoegdheden aan de 

Commissie worden verleend met 

betrekking tot de methodologie voor het 

berekenen van de jaarlijkse consumptie 

van kunststofproducten voor eenmalig 

gebruik waarvoor 

consumptieverminderingsstreefwaarden 

zijn vastgesteld, de specificaties voor de op 

bepaalde kunststofproducten voor eenmalig 

gebruik aan te brengen markeringen en het 

formaat van de door de lidstaten in te 

dienen en door het Europees 

Milieuagentschap samen te stellen 

informatie over de uitvoering van deze 

richtlijn. Die bevoegdheden moeten 

worden uitgeoefend overeenkomstig 

Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad49. 

(24) Om eenvormige omstandigheden 

voor de uitvoering van deze richtlijn te 

waarborgen, moeten 

uitvoeringsbevoegdheden aan de 

Commissie worden verleend met 

betrekking tot de specificaties voor de op 

bepaalde kunststofproducten voor eenmalig 

gebruik aan te brengen markeringen en het 

formaat van de door de lidstaten in te 

dienen en door het Europees 

Milieuagentschap samen te stellen 

informatie over de uitvoering van deze 

richtlijn. Die bevoegdheden moeten 

worden uitgeoefend overeenkomstig 

Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad49. 

__________________ __________________ 

49 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

16 februari 2011 tot vaststelling van de 

voorschriften en algemene beginselen die 

van toepassing zijn op de wijze waarop de 

lidstaten de uitoefening van de 

uitvoeringsbevoegdheden door de 

Commissie controleren (PB L 55 van 

28.2.2011, blz. 13). 

49 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

16 februari 2011 tot vaststelling van de 

voorschriften en algemene beginselen die 

van toepassing zijn op de wijze waarop de 

lidstaten de uitoefening van de 

uitvoeringsbevoegdheden door de 

Commissie controleren (PB L 55 van 

28.2.2011, blz. 13). 

Or. en 

 

Amendement  215 

Massimo Paolucci, Jytte Guteland 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 24 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) Om eenvormige omstandigheden (24) Om eenvormige omstandigheden 
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voor de uitvoering van deze richtlijn te 

waarborgen, moeten 

uitvoeringsbevoegdheden aan de 

Commissie worden verleend met 

betrekking tot de methodologie voor het 

berekenen van de jaarlijkse consumptie van 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

waarvoor 

consumptieverminderingsstreefwaarden 

zijn vastgesteld, de specificaties voor de op 

bepaalde kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik aan te brengen 

markeringen en het formaat van de door 

de lidstaten in te dienen en door het 

Europees Milieuagentschap samen te 

stellen informatie over de uitvoering van 

deze richtlijn. Die bevoegdheden moeten 

worden uitgeoefend overeenkomstig 

Verordening (EU) nr. 182/2011/EG van het 

Europees Parlement en de Raad49. 

voor de uitvoering van deze richtlijn te 

waarborgen, moeten 

uitvoeringsbevoegdheden aan de 

Commissie worden verleend met 

betrekking tot de methodologie voor het 

berekenen van de jaarlijkse consumptie van 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

waarvoor 

consumptieverminderingsstreefwaarden 

zijn vastgesteld en het formaat van de door 

de lidstaten in te dienen en door het 

Europees Milieuagentschap samen te 

stellen informatie over de uitvoering van 

deze richtlijn. Die bevoegdheden moeten 

worden uitgeoefend overeenkomstig 

Verordening (EU) nr. 182/2011/EG van het 

Europees Parlement en de Raad49. 

__________________ __________________ 

49 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

16 februari 2011 tot vaststelling van de 

voorschriften en algemene beginselen die 

van toepassing zijn op de wijze waarop de 

lidstaten de uitoefening van de 

uitvoeringsbevoegdheden door de 

Commissie controleren (PB L 55 van 

28.2.2011, blz. 13). 

49 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

16 februari 2011 tot vaststelling van de 

voorschriften en algemene beginselen die 

van toepassing zijn op de wijze waarop de 

lidstaten de uitoefening van de 

uitvoeringsbevoegdheden door de 

Commissie controleren (PB L 55 van 

28.2.2011, blz. 13). 

Or. it 

Motivering 

Het geharmoniseerd formaat voor de markering van enkele plastic producten moet door 

middel van een gedelegeerde handeling in plaats van een uitvoeringshandeling worden 

vastgesteld. Dit amendement hangt samen met het amendement waarbij een nieuw 

artikel 16 bis inzake de uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie wordt ingevoegd. 

 

Amendement  216 

Massimo Paolucci, Jytte Guteland, Miriam Dalli 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 24 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (24 bis) De Commissie moet worden 

gemachtigd om overeenkomstig 

artikel 290 VWEU bepaalde handelingen 

vast te stellen om technische specificaties 

voor het markeren van bepaalde 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

vast te stellen. 

Or. it 

Motivering 

Het geharmoniseerd formaat voor de markering van enkele plastic producten moet door 

middel van een gedelegeerde handeling in plaats van een uitvoeringshandeling worden 

vastgesteld. Dit amendement hangt samen met het amendement waarbij een nieuw 

artikel 16 bis inzake de uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie wordt ingevoegd. 

 

Amendement  217 

Lynn Boylan, Younous Omarjee, Kateřina Konečná 

 

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 van de Unie 

kunnen worden verwezenlijkt, kan de Unie, 

overeenkomstig het in artikel 5 van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie 

(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, 

en het bevorderen van de overgang naar 

een circulaire economie niet voldoende 

door de lidstaten kunnen worden 

verwezenlijkt, maar eerder vanwege de 

omvang en gevolgen van de 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 
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neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 

maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 

hetzelfde artikel neergelegde 

evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn 

niet verder dan nodig is om deze 

doelstellingen te verwezenlijken, 

niet verder dan nodig is om deze 

doelstellingen te verwezenlijken, 

Or. en 

 

Amendement  218 

Margrete Auken 

 

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 

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, 

(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 

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, 

Or. en 



 

AM\1162120NL.docx 159/161 PE627.610v01-00 

 NL 

Motivering 

In deze overweging moet een verwijzing naar de gevolgen voor de menselijke gezondheid 

worden opgenomen aangezien deze verderop in artikel 1 wordt vermeld wanneer de 

doelstellingen van deze richtlijn worden uiteengezet en deze ook reeds is opgenomen in 

overweging 5. 

 

Amendement  219 

Massimo Paolucci, Jytte Guteland, Renata Briano, Simona Bonafè 

 

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 

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, 

(25) Daar de doelstellingen van deze 

richtlijn, namelijk het voorkomen en 

verminderen van de effecten op het milieu 

van bepaalde kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik, alsmede van vistuig en 

aquacultuurgerei die kunststoffen 

bevatten, 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 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, 

Or. it 

Amendement  220 

Jo Leinen, Massimo Paolucci 
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Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 25 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (25 bis) Aangezien 

kunststofzwerfvuil op zee niet beperkt is 

tot het mariene milieu rondom de Unie en 

aangezien een enorme hoeveelheid 

kunststofzwerfvuil op zee wordt 

aangetroffen in andere werelddelen, 

moeten de lidstaten ervoor zorgen dat de 

uitvoer van afval naar derde landen het 

volume kunststofzwerfvuil op zee elders 

niet groter maakt, 

Or. en 

 

Amendement  221 

Mark Demesmaeker 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 25 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (25 bis) De lidstaten kunnen ook 

een belangrijke rol spelen bij het 

beperken van zwerfvuil op zee door hun 

kennis en deskundigheid inzake het 

beheer van duurzame materialen te delen 

met derde landen. 

Or. en 

Motivering 

Zwerfvuil op zee is een milieuprobleem voor de hele wereld. De EU kan helpen bij de aanpak 

van dit complexe probleem door haar deskundigheid en ervaringen te delen. 

 

Amendement  222 

Mark Demesmaeker 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 25 ter (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (25 ter) Overheidsinstanties, met 

inbegrip van de Europese instellingen, 

moeten het goede voorbeeld geven, 

Or. en 

 


