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Amendement 223
Margrete Auken, Tilly Metz
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze richtlijn heeft tot doel de effecten van
bepaalde kunststofproducten op het milieu,
in het bijzonder op het aquatisch milieu, en
op de menselijke gezondheid te voorkomen
en te verminderen, en de overgang naar een
circulaire economie met vernieuwende
bedrijfsmodellen, producten en materialen
te bevorderen, en zo ook bij te dragen tot
de efficiënte werking van de interne markt.

Deze richtlijn heeft tot doel de effecten van
kunststofproducten op het milieu, in het
bijzonder op het aquatisch en het
terrestrisch milieu, en op de menselijke
gezondheid te voorkomen en te
verminderen, en de overgang naar een nietgiftige circulaire economie te bevorderen
door de consumptie van producten voor
eenmalig gebruik te verminderen en door
duurzame, vernieuwende bedrijfsmodellen
en niet-giftige, herbruikbare producten en
materialen te bevorderen, en zo ook bij te
dragen tot de efficiënte werking van de
interne markt.
Or. en

Motivering
The overall aim of this Directive should be to prevent impact on the environment as a whole,
including terrestrial environment. Estimates show that terrestrial microplastic pollution may
be 4-23 times higher than marine microplastic pollution. In alignment with the waste
hierarchy, the key priority measure should be to prevent the use of single-use products, and
second to promote reusability of products.https://www.unenvironment.org/news-andstories/story/plastic-planet-how-tiny-plastic-particles-are-polluting-oursoilhttps://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180205125728.htm

Amendement 224
Lynn Boylan, Younous Omarjee, Kateřina Konečná
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze richtlijn heeft tot doel de effecten van
bepaalde kunststofproducten op het
milieu, in het bijzonder op het aquatisch
milieu, en op de menselijke gezondheid te

Deze richtlijn heeft tot doel de effecten van
kunststoffen op het milieu, in het bijzonder
op het aquatisch milieu, en op de
menselijke gezondheid te voorkomen en
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voorkomen en te verminderen, en de
overgang naar een circulaire economie met
vernieuwende bedrijfsmodellen, producten
en materialen te bevorderen, en zo ook bij
te dragen tot de efficiënte werking van de
interne markt.

aanzienlijk te verminderen, en de overgang
naar een niet-giftige circulaire economie te
bevorderen door de productie en de
consumptie van kunststoffen voor
eenmalig gebruik te verminderen, met
duurzame bedrijfsmodellen en niet-giftige
producten en materialen.
Or. en

Amendement 225
Mark Demesmaeker
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze richtlijn heeft tot doel de effecten van
bepaalde kunststofproducten op het milieu,
in het bijzonder op het aquatisch milieu, en
op de menselijke gezondheid te voorkomen
en te verminderen, en de overgang naar een
circulaire economie met vernieuwende
bedrijfsmodellen, producten en materialen
te bevorderen, en zo ook bij te dragen tot
de efficiënte werking van de interne markt.

Deze richtlijn heeft tot doel de effecten van
kunststofproducten die naar alle
waarschijnlijkheid als zwerfvuil eindigen,
op het milieu, in het bijzonder op het
aquatisch milieu, en op de menselijke
gezondheid te voorkomen en te
verminderen, en de overgang naar een
circulaire economie met vernieuwende
bedrijfsmodellen, producten en materialen
te bevorderen, en zo ook bij te dragen tot
de efficiënte werking van de interne markt.
Or. en

Motivering
Het doel van de richtlijn dient breder te worden geformuleerd en een groter
toepassingsgebied te bestrijken dan dat van wetgeving met het oog op een toekomstige
herziening.

Amendement 226
Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze richtlijn heeft tot doel de effecten van
bepaalde kunststofproducten op het milieu,
in het bijzonder op het aquatisch milieu, en
op de menselijke gezondheid te voorkomen
en te verminderen, en de overgang naar
een circulaire economie met
vernieuwende bedrijfsmodellen,
producten en materialen te bevorderen, en
zo ook bij te dragen tot de efficiënte
werking van de interne markt.

Deze richtlijn heeft tot doel de effecten van
bepaalde kunststofproducten voor
eenmalig gebruik op het milieu, in het
bijzonder op het aquatisch milieu, en op de
menselijke gezondheid, met name doordat
ze opzettelijk worden achterlaten of door
een slecht afvalbeheer, te voorkomen en te
verminderen.

Or. fr

Amendement 227
Massimo Paolucci, Guillaume Balas, Jytte Guteland, Simona Bonafè, Carlos Zorrinho,
Miriam Dalli
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze richtlijn heeft tot doel de effecten van
bepaalde kunststofproducten op het milieu,
in het bijzonder op het aquatisch milieu, en
op de menselijke gezondheid te voorkomen
en te verminderen, en de overgang naar een
circulaire economie met vernieuwende
bedrijfsmodellen, producten en materialen
te bevorderen, en zo ook bij te dragen tot
de efficiënte werking van de interne markt.

Deze richtlijn heeft tot doel de effecten van
bepaalde kunststofproducten op het milieu,
in het bijzonder op het aquatisch milieu, en
op de menselijke gezondheid te voorkomen
en te verminderen, en de overgang naar een
niet-giftige circulaire economie met
vernieuwende bedrijfsmodellen, producten
en materialen te bevorderen, en zo ook bij
te dragen tot de efficiënte werking van de
interne markt.
Or. en

Amendement 228
Mairead McGuinness
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze richtlijn heeft tot doel de effecten van
bepaalde kunststofproducten op het milieu,
in het bijzonder op het aquatisch milieu, en
op de menselijke gezondheid te voorkomen
en te verminderen, en de overgang naar een
circulaire economie met vernieuwende
bedrijfsmodellen, producten en materialen
te bevorderen, en zo ook bij te dragen tot
de efficiënte werking van de interne markt.

Deze richtlijn heeft tot doel de effecten van
bepaalde kunststofproducten op het milieu,
in het bijzonder op het aquatisch leven en
milieu, en op de gezondheid van mens en
dier te voorkomen en te verminderen, en
de overgang naar een circulaire economie
met vernieuwende bedrijfsmodellen,
producten en materialen te bevorderen, en
zo ook bij te dragen tot de efficiënte
werking van de interne markt.
Or. en

Amendement 229
Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze richtlijn heeft tot doel de effecten van
bepaalde kunststofproducten op het milieu,
in het bijzonder op het aquatisch milieu,
en op de menselijke gezondheid te
voorkomen en te verminderen, en de
overgang naar een circulaire economie met
vernieuwende bedrijfsmodellen, producten
en materialen te bevorderen, en zo ook bij
te dragen tot de efficiënte werking van de
interne markt.

Deze richtlijn heeft tot doel de effecten van
bepaalde kunststofproducten op het milieu,
in het bijzonder op het mariene milieu, en
op de menselijke gezondheid te voorkomen
en te verminderen, en de overgang naar een
circulaire economie met vernieuwende
bedrijfsmodellen, producten en materialen
te bevorderen, en zo ook bij te dragen tot
de efficiënte werking van de interne markt.

Or. en
Motivering
De term "marien" wordt veel vaker gebruikt en is duidelijker dan de term "aquatisch".

Amendement 230
Sirpa Pietikäinen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze richtlijn is van toepassing op de in de
bijlage opgenomen kunststofproducten
voor eenmalig gebruik en op vistuig dat
kunststoffen bevat.

Deze richtlijn is van toepassing op alle
kunststofproducten voor eenmalig gebruik,
op alle vormen van kunststoffen voor
eenmalig gebruik en op vistuig dat
kunststoffen bevat.
Or. en

Amendement 231
Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze richtlijn is van toepassing op de in de
bijlage opgenomen kunststofproducten
voor eenmalig gebruik en op vistuig dat
kunststoffen bevat.

Deze richtlijn is van toepassing op de in de
bijlage opgenomen kunststofproducten
voor eenmalig gebruik, op vistuig dat
kunststoffen bevat en op kunststoffen
zeilen voor kassen voor
landbouwproductie.
Or. fr

Amendement 232
Massimo Paolucci, Jytte Guteland, Renata Briano, Simona Bonafè, Miriam Dalli
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze richtlijn is van toepassing op de in de
bijlage opgenomen kunststofproducten
voor eenmalig gebruik en op vistuig dat
kunststoffen bevat.

Deze richtlijn is van toepassing op de in de
bijlage opgenomen kunststofproducten
voor eenmalig gebruik en op vistuig en
voor de aquacultuur bestemd werktuig dat
kunststoffen bevat.
Or. it
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Amendement 233
Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)
"kunststof": een materiaal
bestaande uit een polymeer zoals bedoeld
in artikel 3, lid 5, van Verordening (EG)
nr. 1907/2006, waaraan mogelijk
additieven of andere stoffen zijn
toegevoegd, en dat als een structureel
hoofdbestanddeel van eindproducten kan
worden gebruikt, met uitzondering van
natuurlijke polymeren die niet chemisch
gemodificeerd zijn;

(1)
"kunststof": stof die, als
hoofdbestanddeel, een hoogpolymeer
bevat en die, in een bepaalde fase van de
verwerking tot eindproduct, middels
krimpen kan worden gevormd.
Elastomeren die ook middels krimpen
worden gevormd, worden niet beschouwd
als kunststoffen;

Or. fr
((Ref. ISO 472:2013, 2.702 – https://www.iso.org/obp/ui/fr/#iso:std:iso:472:ed-4:v1:en))
Amendement 234
Jytte Guteland
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)
"kunststof": een materiaal
bestaande uit een polymeer zoals bedoeld
in artikel 3, lid 5, van Verordening (EG)
nr. 1907/2006, waaraan mogelijk
additieven of andere stoffen zijn
toegevoegd, en dat als een structureel
hoofdbestanddeel van eindproducten kan
worden gebruikt, met uitzondering van
natuurlijke polymeren die niet chemisch
gemodificeerd zijn;
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(1)
"kunststof": een materiaal
bestaande uit een polymeer zoals bedoeld
in artikel 3, lid 5, van Verordening (EG)
nr. 1907/2006, waaraan mogelijk
additieven of andere stoffen zijn
toegevoegd, en dat als een structureel
hoofdbestanddeel van eindproducten kan
worden gebruikt, met uitzondering van
natuurlijke polymeren die niet chemisch
gemodificeerd zijn en van polymere
coatings, voeringen of lagen, verven,
inkten en lijmen die niet kunnen fungeren
als structureel hoofdbestanddeel van
eindmaterialen en eindproducten;
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Or. en

Amendement 235
Christofer Fjellner, Fredrick Federley, Henna Virkkunen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)
"kunststof": een materiaal
bestaande uit een polymeer zoals bedoeld
in artikel 3, lid 5, van Verordening (EG)
nr. 1907/2006, waaraan mogelijk
additieven of andere stoffen zijn
toegevoegd, en dat als een structureel
hoofdbestanddeel van eindproducten kan
worden gebruikt, met uitzondering van
natuurlijke polymeren die niet chemisch
gemodificeerd zijn;

(1)
"kunststof": een materiaal
bestaande uit een polymeer zoals bedoeld
in artikel 3, lid 5, van Verordening (EG)
nr. 1907/2006, waaraan mogelijk
additieven of andere stoffen zijn
toegevoegd, en dat als het structurele
hoofdbestanddeel van eindproducten wordt
gebruikt, met uitzondering van natuurlijke
polymeren die niet chemisch
gemodificeerd zijn en van polymere
coatings, verven, inkten en lijmen die niet
kunnen fungeren als structureel
hoofdbestanddeel van eindvoorwerpen en
eindproducten;
Or. en
Motivering

Voor de toepassing van deze richtlijn en met het oog op een gemeenschappelijke interpretatie
door de lidstaten en de goede werking van de interne markt, moet het toepassingsgebied van
"kunststofproducten" duidelijk worden omschreven zodat verschillende interpretaties van
deze richtlijn niet mogelijk zijn.

Amendement 236
Annie Schreijer-Pierik
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)
"kunststof": een materiaal
bestaande uit een polymeer zoals bedoeld
in artikel 3, lid 5, van Verordening (EG)
nr. 1907/2006, waaraan mogelijk
AM\1162121NL.docx

(1)
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bestaande uit een polymeer zoals bedoeld
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additieven of andere stoffen zijn
toegevoegd, en dat als een structureel
hoofdbestanddeel van eindproducten kan
worden gebruikt, met uitzondering van
natuurlijke polymeren die niet chemisch
gemodificeerd zijn;

additieven of andere stoffen zijn
toegevoegd, en dat als het structurele
hoofdbestanddeel van eindproducten wordt
gebruikt, met uitzondering van natuurlijke
polymeren die niet chemisch
gemodificeerd zijn en van polymere
coatings, verven, inkten en lijmen die niet
kunnen fungeren als structureel
hoofdbestanddeel van eindvoorwerpen en
eindproducten;
Or. en

Amendement 237
Lynn Boylan, Younous Omarjee
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)
"kunststof": een materiaal
bestaande uit een polymeer zoals bedoeld
in artikel 3, lid 5, van Verordening (EG)
nr. 1907/2006, waaraan mogelijk
additieven of andere stoffen zijn
toegevoegd, en dat als een structureel
hoofdbestanddeel van eindproducten kan
worden gebruikt, met uitzondering van
natuurlijke polymeren die niet chemisch
gemodificeerd zijn;

(1)
"kunststof": een materiaal
bestaande uit een polymeer zoals bedoeld
in artikel 3, lid 5, van Verordening (EG)
nr. 1907/2006, waaraan mogelijk
additieven of andere stoffen zijn
toegevoegd, met uitzondering van
natuurlijke polymeren die niet chemisch
gemodificeerd zijn;

Or. en
Motivering
Het gebruik van een bepaald product kan geen factor zijn om iets al dan niet in de categorie
kunststofproducten te plaatsen.

Amendement 238
Michel Dantin
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)
"kunststof": een materiaal
bestaande uit een polymeer zoals bedoeld
in artikel 3, lid 5, van Verordening (EG)
nr. 1907/2006, waaraan mogelijk
additieven of andere stoffen zijn
toegevoegd, en dat als een structureel
hoofdbestanddeel van eindproducten kan
worden gebruikt, met uitzondering van
natuurlijke polymeren die niet chemisch
gemodificeerd zijn;

(1)
"kunststof": een materiaal
bestaande uit een polymeer zoals bedoeld
in artikel 3, lid 5, van Verordening (EG)
nr. 1907/2006, waaraan mogelijk
additieven of andere stoffen zijn
toegevoegd, en dat als een structureel
hoofdbestanddeel van eindproducten kan
worden gebruikt, met uitzondering van
natuurlijke polymeren;

Or. fr

Amendement 239
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)
"kunststof": een materiaal
bestaande uit een polymeer zoals bedoeld
in artikel 3, lid 5, van Verordening (EG)
nr. 1907/2006, waaraan mogelijk
additieven of andere stoffen zijn
toegevoegd, en dat als een structureel
hoofdbestanddeel van eindproducten kan
worden gebruikt, met uitzondering van
natuurlijke polymeren die niet chemisch
gemodificeerd zijn;

(1)
"kunststof": een materiaal
bestaande uit een polymeer zoals bedoeld
in artikel 3, lid 5, van Verordening (EG)
nr. 1907/2006, waaraan mogelijk
additieven of andere stoffen zijn
toegevoegd, en dat als een structureel
hoofdbestanddeel van eindproducten wordt
gebruikt, met uitzondering van natuurlijke
polymeren die niet chemisch
gemodificeerd zijn;
Or. fr

Amendement 240
Paul Brannen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)
"kunststof": een materiaal
bestaande uit een polymeer zoals bedoeld
in artikel 3, lid 5, van Verordening (EG)
nr. 1907/2006, waaraan mogelijk
additieven of andere stoffen zijn
toegevoegd, en dat als een structureel
hoofdbestanddeel van eindproducten kan
worden gebruikt, met uitzondering van
natuurlijke polymeren die niet chemisch
gemodificeerd zijn;

(1)
"kunststof": een materiaal
bestaande uit een polymeer zoals bedoeld
in artikel 3, lid 5, van Verordening (EG)
nr. 1907/2006, waaraan mogelijk
additieven of andere stoffen zijn
toegevoegd, en dat als een structureel
bestanddeel van eindproducten wordt
gebruikt, met uitzondering van natuurlijke
polymeren die niet chemisch
gemodificeerd zijn;
Or. en

Motivering
Nadere toelichting van wat in overweging 8 wordt aangevoerd, namelijk dat wanneer het
polymeer niet fungeert als een structureel hoofdbestanddeel, maar bijvoorbeeld enkel als
coating, dat bepaalde gebruik en die bepaalde producten niet aan de orde moeten komen in
de richtlijn.

Amendement 241
Massimo Paolucci, Guillaume Balas, Miriam Dalli
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(1 bis) "biologisch afbreekbare en
composteerbare kunststoffen":
kunststoffen die zodanig fysisch,
chemisch, thermisch of biologisch
afbreekbaar zijn dat ze uiteindelijk
uiteenvallen in kooldioxide (CO2),
biomassa en water, in overeenstemming
met Richtlijn 94/62/EG betreffende
verpakking en verpakkingsafval;
Or. en
Motivering

De definitie is overgenomen uit Richtlijn 94/62/EG, bijlage II, lid 3, onder d).
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Amendement 242
Paul Brannen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(1 bis) "coatings": materialen of
voorwerpen die bestaan uit één of meer
niet-zelfondersteunende lagen die worden
aangebracht op een materiaal of voorwerp
om daar speciale eigenschappen aan te
verlenen of om de technische prestatie
ervan te verbeteren;
Or. en
Motivering

Voor de toepassing van deze richtlijn moet de term "coatings" waarvan in overweging 8
sprake is, duidelijk worden omschreven met het oog op een gemeenschappelijke interpretatie
van hetgeen niet onder de richtlijn valt. De definitie die hier wordt gebruikt, is gebaseerd op
de definitie van "coatings" in Verordening (EU) 2018/213.

Amendement 243
Annie Schreijer-Pierik
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(1 bis) "coatings": één of meer nietzelfondersteunende lagen die vervaardigd
zijn met kunststoffen zoals die in artikel 3,
eerste alinea, van deze wetgeving zijn
gedefinieerd en die worden aangebracht
op een materiaal of voorwerp om daar
speciale eigenschappen aan te verlenen of
om de technische prestatie ervan te
verbeteren;
Or. en
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Motivering
Voor de toepassing van deze richtlijn en met het oog op een gemeenschappelijke interpretatie
door de lidstaten en de goede werking van de interne markt, moet de term "coatings" in deze
richtlijn duidelijk worden omschreven op basis van een reeds bestaande definitie in
Verordening (EU) 2018/213 van de Commissie houdende wijziging van
Verordening (EU) nr. 10/2011 betreffende kunststoffen.

Amendement 244
Christofer Fjellner, Fredrick Federley, Henna Virkkunen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(1 bis) "coatings": één of meer nietzelfondersteunende lagen die vervaardigd
zijn met kunststoffen zoals die in artikel 3,
eerste alinea, van deze wetgeving zijn
gedefinieerd en die worden aangebracht
op een materiaal of voorwerp om daar
speciale eigenschappen aan te verlenen of
om de technische prestatie ervan te
verbeteren;
Or. en
Motivering

Voor de toepassing van deze richtlijn en met het oog op een gemeenschappelijke interpretatie
door de lidstaten en de goede werking van de interne markt, moet de term "coatings" in deze
richtlijn duidelijk worden omschreven op basis van een reeds bestaande definitie in
Verordening (EU) 2018/213 van de Commissie houdende wijziging van
Verordening (EU) nr. 10/2011 betreffende kunststoffen.

Amendement 245
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio, Lorenzo Cesa, Massimiliano Salini, Stefano Maullu,
Giovanni La Via
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 2
Door de Commissie voorgestelde tekst
(2)

"kunststofproduct voor eenmalig
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Amendement
(2)
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"kunststofproduct voor eenmalig
AM\1162121NL.docx

gebruik": een product dat geheel of
gedeeltelijk van kunststoffen is gemaakt en
niet werd bedacht, ontworpen of in de
handel gebracht om binnen zijn
levensduur meerdere omlopen te maken
door te worden teruggestuurd naar de
producent om opnieuw gevuld te worden
of opnieuw gebruikt te worden voor
hetzelfde doel als waarvoor het ontworpen
was;

gebruik": een product dat geheel of
gedeeltelijk van kunststoffen is gemaakt en
dat in de bijlage bij deze richtlijn is
opgenomen, met uitzondering van de
bestanddelen die niet als een structureel
hoofdbestanddeel van eindproducten
kunnen worden gebruikt, zoals polymere
coatings, voeringen of lagen, verven,
inkten en lijmen. Kunststofproducten
zoals drinkbekers, glazen, borden,
houders voor voedingsmiddelen,
drankverpakkingen en aanverwante
accessoires (bijv. bestek) worden, wanneer
ze onder de definitie van "verpakking"
vallen, van het toepassingsgebied van deze
richtlijn uitgesloten. De definitie geldt niet
voor kunststofproducten die bestand zijn
tegen meer dan 20 volledige cycli in de
vaatwasmachine volgens de voorwaarden
van NEN 12875-1;
Or. en

Motivering
Dit amendement heeft tot doel de definitie te verduidelijken in overeenstemming met het
amendement op overweging 8 en om een consistent verband te leggen met de
verpakkingsrichtlijn en het toepassingsgebied ervan.

Amendement 246
Michel Dantin
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)
"kunststofproduct voor eenmalig
gebruik": een product dat geheel of
gedeeltelijk van kunststoffen is gemaakt en
niet werd bedacht, ontworpen of in de
handel gebracht om binnen zijn levensduur
meerdere omlopen te maken door te
worden teruggestuurd naar de producent
om opnieuw gevuld te worden of opnieuw
gebruikt te worden voor hetzelfde doel als
waarvoor het ontworpen was;

(2)
"kunststofproduct voor eenmalig
gebruik": een product dat voor een
significant deel van kunststoffen is
gemaakt en niet werd bedacht, ontworpen
of in de handel gebracht om binnen zijn
levensduur meerdere omlopen te maken
door te worden teruggestuurd naar de
producent om opnieuw gevuld te worden
of opnieuw gebruikt te worden voor
hetzelfde doel als waarvoor het ontworpen
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was;
producten die alleen coatings, lagen en
voeringen van kunststof bevatten, zijn van
deze definitie uitgesloten;
Or. fr

Amendement 247
Claudiu Ciprian Tănăsescu
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)
"kunststofproduct voor eenmalig
gebruik": een product dat geheel of
gedeeltelijk van kunststoffen is gemaakt en
niet werd bedacht, ontworpen of in de
handel gebracht om binnen zijn
levensduur meerdere omlopen te maken
door te worden teruggestuurd naar de
producent om opnieuw gevuld te worden
of opnieuw gebruikt te worden voor
hetzelfde doel als waarvoor het ontworpen
was;

(2)
"kunststofproduct voor eenmalig
gebruik": een product dat geheel of
gedeeltelijk van kunststoffen is gemaakt en
werd bedacht, ontworpen of in de handel
gebracht om slechts één keer te worden
gebruikt;

Or. en

Amendement 248
Kathleen Van Brempt, Carlos Zorrinho
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)
"kunststofproduct voor eenmalig
gebruik": een product dat geheel of
gedeeltelijk van kunststoffen is gemaakt en
niet werd bedacht, ontworpen of in de
handel gebracht om binnen zijn
levensduur meerdere omlopen te maken
door te worden teruggestuurd naar de
producent om opnieuw gevuld te worden

(2)
"kunststofproduct voor eenmalig
gebruik": een product dat geheel of
gedeeltelijk van kunststoffen is gemaakt en
werd bedacht, ontworpen of in de handel
gebracht om slechts één keer, kortstondig
te worden gebruikt;
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of opnieuw gebruikt te worden voor
hetzelfde doel als waarvoor het ontworpen
was;
Or. en
Motivering
Producten die zijn ontworpen en in de handel gebracht om langdurig te worden gebruikt
(zoals kunststofbuizen, -speelgoed, -meubels, -bouwmaterialen enz.) moeten worden
uitgesloten.

Amendement 249
Margrete Auken
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)
"kunststofproduct voor eenmalig
gebruik": een product dat geheel of
gedeeltelijk van kunststoffen is gemaakt en
niet werd bedacht, ontworpen of in de
handel gebracht om binnen zijn levensduur
meerdere omlopen te maken door te
worden teruggestuurd naar de producent
om opnieuw gevuld te worden of opnieuw
gebruikt te worden voor hetzelfde doel als
waarvoor het ontworpen was;

(2)
"kunststofproduct voor eenmalig
gebruik": een product dat geheel of
gedeeltelijk van kunststoffen is gemaakt en
niet werd bedacht, ontworpen of in de
handel gebracht om binnen zijn levensduur
meerdere omlopen te maken door te
worden teruggestuurd naar de producent
om opnieuw gevuld te worden of opnieuw
gebruikt te worden voor hetzelfde doel als
waarvoor het ontworpen was. Deze
definitie heeft in elk geval betrekking op
alle producten die in de bijlage bij deze
richtlijn zijn opgenomen;
Or. en

Amendement 250
Andrzej Grzyb
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 2
Door de Commissie voorgestelde tekst
(2)

Amendement

"kunststofproduct voor eenmalig
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gebruik": een product dat geheel of
gedeeltelijk van kunststoffen is gemaakt en
niet werd bedacht, ontworpen of in de
handel gebracht om binnen zijn levensduur
meerdere omlopen te maken door te
worden teruggestuurd naar de producent
om opnieuw gevuld te worden of opnieuw
gebruikt te worden voor hetzelfde doel als
waarvoor het ontworpen was;

gebruik": een product met doorgaans een
korte levensduur en dat meestal wordt
weggegooid na één kortstondig gebruik,
dat geheel of gedeeltelijk van kunststoffen
is gemaakt en niet werd bedacht,
ontworpen of in de handel gebracht om
binnen zijn levensduur meerdere omlopen
te maken door te worden teruggestuurd
naar de producent om opnieuw gevuld te
worden of opnieuw gebruikt te worden
voor hetzelfde doel als waarvoor het
ontworpen was;
Or. en

Amendement 251
Karin Kadenbach
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)
"kunststofproduct voor eenmalig
gebruik": een product dat geheel of
gedeeltelijk van kunststoffen is gemaakt en
niet werd bedacht, ontworpen of in de
handel gebracht om binnen zijn
levensduur meerdere omlopen te maken
door te worden teruggestuurd naar de
producent om opnieuw gevuld te worden
of opnieuw gebruikt te worden voor
hetzelfde doel als waarvoor het ontworpen
was;

(2)
"kunststofproduct voor eenmalig
gebruik": een product dat geheel of
gedeeltelijk van kunststoffen is gemaakt en
werd ontworpen of in de handel gebracht
om slechts eenmaal te worden gebruikt of
dat vóór de verwijdering ervan
daadwerkelijk slechts eenmaal is gebruikt;

Or. de
Motivering
Een eenduidige en directe definitie van kunststofproducten voor eenmalig gebruik schept
meer klaarheid en zekerheid voor alle betrokkenen. Voorts worden er verschillende
hypothetische mogelijkheden mee afgedekt: 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 eenmaal worden gebruikt.
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Amendement 252
Inés Ayala Sender, Clara Eugenia Aguilera García
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)
"kunststofproduct voor eenmalig
gebruik": een product dat geheel of
gedeeltelijk van kunststoffen is gemaakt
en niet werd bedacht, ontworpen of in de
handel gebracht om binnen zijn
levensduur meerdere omlopen te maken
door te worden teruggestuurd naar de
producent om opnieuw gevuld te worden
of opnieuw gebruikt te worden voor
hetzelfde doel als waarvoor het ontworpen
was;

(2)
"eenmalig gebruik": bedacht,
ontworpen of in de handel gebracht om één
keer, kortstondig te worden gebruikt en
waarvan, op basis van geharmoniseerde
methoden, is vastgesteld dat het een
aanzienlijk deel van het mariene zwerfvuil
in de EU vormt;

Or. en
Motivering
Het is belangrijk dat de term "eenmalig gebruik" wordt gedefinieerd om verwarring bij de
tenuitvoerlegging van de richtlijn te voorkomen. Het is eveneens belangrijk om de definitie
van "eenmalig gebruik" te koppelen aan marien zwerfvuil zodat hiermee de voorwerpen
worden aangegeven die het meeste bijdragen aan de vervuiling. Geharmoniseerde methoden
voor de identificatie van de voorwerpen die in het milieu worden gevonden, zijn dan ook
essentieel om in de gehele EU een gelijk speelveld te waarborgen.

Amendement 253
Mark Demesmaeker
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)
"kunststofproduct voor eenmalig
gebruik": een product dat geheel of
gedeeltelijk van kunststoffen is gemaakt en
niet werd bedacht, ontworpen of in de
handel gebracht om binnen zijn
levensduur meerdere omlopen te maken
door te worden teruggestuurd naar de
producent om opnieuw gevuld te worden

(2)
"kunststofproduct voor eenmalig
gebruik": een product dat geheel of
gedeeltelijk van kunststoffen is gemaakt en
werd bedacht, ontworpen of in de handel
gebracht om slechts één keer, kortstondig
te worden gebruikt alvorens het wordt
weggegooid;
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of opnieuw gebruikt te worden voor
hetzelfde doel als waarvoor het ontworpen
was;
Or. en
Motivering
Een duidelijke definitie van "kunststofproduct voor eenmalig gebruik" is absoluut
noodzakelijk.

Amendement 254
Frédérique Ries
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)
"kunststofproduct voor eenmalig
gebruik": een product dat geheel of
gedeeltelijk van kunststoffen is gemaakt en
niet werd bedacht, ontworpen of in de
handel gebracht om binnen zijn
levensduur meerdere omlopen te maken
door te worden teruggestuurd naar de
producent om opnieuw gevuld te worden
of opnieuw gebruikt te worden voor
hetzelfde doel als waarvoor het ontworpen
was;

(2)
"kunststofproduct voor eenmalig
gebruik": een product dat geheel of
gedeeltelijk van kunststoffen is gemaakt en
werd bedacht, ontworpen of in de handel
gebracht om slechts één keer te worden
gebruikt alvorens het wordt weggegooid;

Or. en
Motivering
Dit amendement vervangt amendement 20 dat door de rapporteur werd ingediend in haar
ontwerpverslag dat op 10 juli 2018 werd gepubliceerd.

Amendement 255
Anneli Jäätteenmäki, Nils Torvalds
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)
"kunststofproduct voor eenmalig
gebruik": een product dat geheel of
gedeeltelijk van kunststoffen is gemaakt en
niet werd bedacht, ontworpen of in de
handel gebracht om binnen zijn levensduur
meerdere omlopen te maken door te
worden teruggestuurd naar de producent
om opnieuw gevuld te worden of opnieuw
gebruikt te worden voor hetzelfde doel als
waarvoor het ontworpen was;

(2)
"kunststofproduct voor eenmalig
gebruik": een product dat geheel of
gedeeltelijk van kunststoffen is gemaakt,
met uitzondering van polymere coatings,
voeringen, verven, inkten of lijmen, en dat
niet werd bedacht, ontworpen of in de
handel gebracht om binnen zijn levensduur
meerdere omlopen te maken door te
worden teruggestuurd naar de producent
om opnieuw gevuld te worden of opnieuw
gebruikt te worden voor hetzelfde doel als
waarvoor het ontworpen was;
Or. en

Amendement 256
Annie Schreijer-Pierik
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)
"kunststofproduct voor eenmalig
gebruik": een product dat geheel of
gedeeltelijk van kunststoffen is gemaakt en
niet werd bedacht, ontworpen of in de
handel gebracht om binnen zijn levensduur
meerdere omlopen te maken door te
worden teruggestuurd naar de producent
om opnieuw gevuld te worden of opnieuw
gebruikt te worden voor hetzelfde doel als
waarvoor het ontworpen was;

(2)
"kunststofproduct voor eenmalig
gebruik": een product dat geheel of
gedeeltelijk van kunststoffen is gemaakt,
waarbij de kunststoffen als het structurele
hoofdbestanddeel worden gebruikt, en dat
niet werd bedacht, ontworpen of in de
handel gebracht om binnen zijn levensduur
meerdere omlopen te maken door te
worden teruggestuurd naar de producent
om opnieuw gevuld te worden of opnieuw
gebruikt te worden voor hetzelfde doel als
waarvoor het ontworpen was;
Or. en

Motivering
Voor de toepassing van deze richtlijn en met het oog op een gemeenschappelijke interpretatie
door de lidstaten en de goede werking van de interne markt, moet het toepassingsgebied van
"kunststofproduct voor eenmalig gebruik" in deze richtlijn duidelijk worden omschreven zodat
verschillende interpretaties niet mogelijk zijn.
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Amendement 257
Christofer Fjellner, Fredrick Federley, Henna Virkkunen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)
"kunststofproduct voor eenmalig
gebruik": een product dat geheel of
gedeeltelijk van kunststoffen is gemaakt en
niet werd bedacht, ontworpen of in de
handel gebracht om binnen zijn levensduur
meerdere omlopen te maken door te
worden teruggestuurd naar de producent
om opnieuw gevuld te worden of opnieuw
gebruikt te worden voor hetzelfde doel als
waarvoor het ontworpen was;

(2)
"kunststofproduct voor eenmalig
gebruik": een product dat geheel of
gedeeltelijk van kunststoffen is gemaakt,
waarbij de kunststoffen als het structurele
hoofdbestanddeel worden gebruikt, en dat
niet werd bedacht, ontworpen of in de
handel gebracht om binnen zijn levensduur
meerdere omlopen te maken door te
worden teruggestuurd naar de producent
om opnieuw gevuld te worden of opnieuw
gebruikt te worden voor hetzelfde doel als
waarvoor het ontworpen was;
Or. en

Motivering
Voor de toepassing van deze richtlijn en met het oog op een gemeenschappelijke interpretatie
door de lidstaten en de goede werking van de interne markt, moet het toepassingsgebied van
"kunststofproduct voor eenmalig gebruik" duidelijk worden omschreven zodat verschillende
interpretaties van deze richtlijn niet mogelijk zijn.

Amendement 258
Françoise Grossetête, Angélique Delahaye, Michel Dantin
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)
"kunststofproduct voor eenmalig
gebruik": een product dat geheel of
gedeeltelijk van kunststoffen is gemaakt en
niet werd bedacht, ontworpen of in de
handel gebracht om binnen zijn levensduur
meerdere omlopen te maken door te
worden teruggestuurd naar de producent
PE627.611v01-00
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(2)
"kunststofproduct voor eenmalig
gebruik": een product dat geheel of
gedeeltelijk van kunststoffen is gemaakt
die er het structurele hoofdbestanddeel
van vormen, en dat niet werd bedacht,
ontworpen of in de handel gebracht om
binnen zijn levensduur meerdere omlopen
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om opnieuw gevuld te worden of opnieuw
gebruikt te worden voor hetzelfde doel als
waarvoor het ontworpen was;

te maken door te worden teruggestuurd
naar de producent om opnieuw gevuld te
worden of opnieuw gebruikt te worden
voor hetzelfde doel als waarvoor het
ontworpen was;
Or. fr

Amendement 259
Paul Brannen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)
"kunststofproduct voor eenmalig
gebruik": een product dat geheel of
gedeeltelijk van kunststoffen is gemaakt en
niet werd bedacht, ontworpen of in de
handel gebracht om binnen zijn levensduur
meerdere omlopen te maken door te
worden teruggestuurd naar de producent
om opnieuw gevuld te worden of opnieuw
gebruikt te worden voor hetzelfde doel als
waarvoor het ontworpen was;

(2)
"kunststofproduct voor eenmalig
gebruik": een product dat geheel of
gedeeltelijk van kunststoffen is gemaakt,
waarbij de kunststoffen als het structurele
bestanddeel worden gebruikt, en dat niet
werd bedacht, ontworpen of in de handel
gebracht om binnen zijn levensduur
meerdere omlopen te maken door te
worden teruggestuurd naar de producent
om opnieuw gevuld te worden of opnieuw
gebruikt te worden voor hetzelfde doel als
waarvoor het ontworpen was;
Or. en

Motivering
Nadere toelichting van wat in overweging 8 wordt aangevoerd, namelijk dat wanneer het
polymeer niet fungeert als een structureel hoofdbestanddeel, maar bijvoorbeeld enkel als
coating, die bepaalde producten niet aan de orde moeten komen in de richtlijn.

Amendement 260
Lukas Mandl
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)
"kunststofproduct voor eenmalig
gebruik": een product dat geheel of
gedeeltelijk van kunststoffen is gemaakt en
niet werd bedacht, ontworpen of in de
handel gebracht om binnen zijn levensduur
meerdere omlopen te maken door te
worden teruggestuurd naar de producent
om opnieuw gevuld te worden of opnieuw
gebruikt te worden voor hetzelfde doel als
waarvoor het ontworpen was;

(2)
"kunststofproduct voor eenmalig
gebruik": een product dat geheel van
kunststoffen is gemaakt, of waarvan het
belangrijkste functionele element uit
kunststof bestaat, en dat niet werd
bedacht, ontworpen of in de handel
gebracht om binnen zijn levensduur
meerdere omlopen te maken door te
worden teruggestuurd naar de producent
om opnieuw gevuld te worden of opnieuw
gebruikt te worden voor hetzelfde doel als
waarvoor het ontworpen was;
Or. de

Motivering
De definitie van kunststofproduct voor eenmalig gebruik moet worden gepreciseerd. Door de
formulering "een product dat geheel of gedeeltelijk van kunststoffen is gemaakt" zou de
definitie ook van toepassing zijn op producten die niet hoofdzakelijk uit kunststof bestaan,
maar slechts met een dunne laag kunststof bedekt zijn.

Amendement 261
Jytte Guteland
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)
"kunststofproduct voor eenmalig
gebruik": een product dat geheel of
gedeeltelijk van kunststoffen is gemaakt en
niet werd bedacht, ontworpen of in de
handel gebracht om binnen zijn levensduur
meerdere omlopen te maken door te
worden teruggestuurd naar de producent
om opnieuw gevuld te worden of opnieuw
gebruikt te worden voor hetzelfde doel als
waarvoor het ontworpen was;

(2)
"kunststofproduct voor eenmalig
gebruik": een product dat geheel of
gedeeltelijk is gemaakt van kunststoffen
die als het structurele hoofdbestanddeel
worden gebruikt, en dat niet werd bedacht,
ontworpen of in de handel gebracht om
binnen zijn levensduur meerdere omlopen
te maken door te worden teruggestuurd
naar de producent om opnieuw gevuld te
worden of opnieuw gebruikt te worden
voor hetzelfde doel als waarvoor het
ontworpen was;
Or. en
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Amendement 262
Lynn Boylan, Younous Omarjee, Kateřina Konečná
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)
"kunststofproduct voor eenmalig
gebruik": een product dat geheel of
gedeeltelijk van kunststoffen is gemaakt en
niet werd bedacht, ontworpen of in de
handel gebracht om binnen zijn
levensduur meerdere omlopen te maken
door te worden teruggestuurd naar de
producent om opnieuw gevuld te worden
of opnieuw gebruikt te worden voor
hetzelfde doel als waarvoor het ontworpen
was;

(2)
"kunststofproduct voor eenmalig
gebruik": een product dat geheel of
gedeeltelijk van kunststoffen is gemaakt en
dat binnen zijn levensduur waarschijnlijk
geen meerdere omlopen zal maken door te
worden teruggestuurd naar de producent
om opnieuw gevuld te worden of opnieuw
gebruikt te worden voor hetzelfde doel als
waarvoor het ontworpen was;

Or. en
Motivering
Een kunststofproduct voor eenmalig gebruik is een product dat waarschijnlijk als zodanig zal
worden gebruikt. De definitie van wat al dan niet eenmalig gebruik is, mag niet worden
overgelaten aan de industrie omdat zij kan stellen dat een product is ontworpen om veelvuldig
te worden gebruikt, terwijl het in werkelijkheid slechts één keer wordt gebruikt.

Amendement 263
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Laura Agea
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(2 bis) "biologisch afbreekbare en
composteerbare kunststofverpakking":
een polymeer dat zodanig fysisch of
biologisch afbreekbaar is dat het
uiteindelijk uiteenvalt in kooldioxide
(CO2), biomassa en water en dat in
overeenstemming met de Europese
normen inzake verpakkingen
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terugwinbaar is door middel van
compostering en anaerobe vergisting;
Or. en
Motivering
Het voorkomen en verminderen van kunststofproducten voor eenmalig gebruik moet de
belangrijkste doelstelling van deze richtlijn zijn. Indien het evenwel niet mogelijk is om deze
producten te vervangen door herbruikbare alternatieven, moeten biologisch afbreekbare en
composteerbare producten de voorkeur krijgen. Daarom stellen we voor een definitie van
biologisch afbreekbare en composteerbare producten toe te voegen in overeenstemming met
bijlage II, lid 3, onder d), van Richtlijn (EU) 2018/852 tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG
betreffende verpakking en verpakkingsafval.

Amendement 264
Margrete Auken
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(2 bis) "zeer lichte plastic draagtassen":
lichte plastic draagtassen met een
wanddikte van minder dan 15 micron;
Or. en
Motivering

Zeer lichte plastic draagtassen mogen alleen op basis van hun dikte worden gedefinieerd.
Voor losse levensmiddelen bestaan er reeds alternatieven. Het is dus niet correct dat zeer
lichte tassen vereist zijn met het oog op hygiëne of voor de verpakking van losse
levensmiddelen. De verwijzing naar de definitie in artikel 3 van Richtlijn 94/62/EG is dus niet
gepast.

Amendement 265
Inés Ayala Sender, Clara Eugenia Aguilera García
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(2 bis) "kunststofproduct": een product
dat voornamelijk van kunststoffen is
gemaakt;
Or. en

Amendement 266
Paul Brannen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(2 bis) "kunststofproduct voor
landbouwdoeleinden": elk
kunststofmateriaal dat, elke
kunststofuitrusting en elke
kunststofverpakking van een product die
worden gebruikt met het oog op het
verbeteren van de productiviteit van het
landbouwareaal1 bis;
__________________
1 bis

Landbouwareaal zoals is gedefinieerd
in Verordening (EU) 1307/2013 (of
Verordening [verordening inzake
strategische plannen van het GLB]).
Or. en

Amendement 267
Paul Brannen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 2 ter (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(2 ter) "afval van kunststofproducten
voor landbouwdoeleinden": elk
kunststofproduct voor
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landbouwdoeleinden dat onder de
definitie van "afvalstof" in Richtlijn
2008/98/EG valt;
Or. en

Amendement 268
Massimo Paolucci, Renata Briano, Jytte Guteland, Miriam Dalli
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)
"vistuig": elk voorwerp of werktuig
dat wordt gebruikt in de visserij en de
aquacultuur om in zee levende organismen
af te zonderen of te vangen, of dat op het
zeeoppervlak drijft en wordt uitgezet met
als doel dergelijke in zee levende
organismen aan te trekken en te vangen;

(3)
"vistuig": elk voorwerp of werktuig
dat wordt gebruikt in de visserij en de
aquacultuur om in zee levende organismen
af te zonderen, te vangen of in te sluiten
voor de kweek, of dat op het zeeoppervlak
drijft en wordt uitgezet met als doel
dergelijke in zee levende organismen aan
te trekken, te vangen of in te sluiten;
Or. it

Amendement 269
Giovanni La Via
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 4 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(4 bis) "gesloten lus voor
voedselafvalbeheer": een geïntegreerd
voedselbeheersysteem in gecontroleerde
omgevingen zoals ziekenhuizen, schoolen bedrijfskantines, openbare en
sportevenementen en vervoer, waarbij het
terugwinnen van hulpbronnen en het
afvalbeheer zijn gebaseerd op het beginsel
voor het beheer van materiële
grondstoffen om de recycling en de
nuttige toepassing van materialen te
maximaliseren en afvalverwijdering te
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voorkomen. Dit is haalbaar wanneer, om
hygiënische redenen, composteerbare
borden, bestek en glazen voor eenmalig
gebruik worden verstrekt, en wanneer
wordt voorzien in een organische
recyclinginfrastructuur en -programma
waarmee hoogwaardige compost en
hernieuwbare energie worden
gegenereerd;
Or. en
Motivering
In a considerable number of contexts, single-use catering items are relevant and necessary,
for example in closed loop systems with waste management schemes (established separate
collection and mechanical and organic recycling), such as air travel, sport arenas, or openair events. Safety and hygiene requirements need to be considered interdependently, next to
several other factors. In these cases, a restriction of single-use plastics items can be of very
limited to no benefit. In reference to the amendment proposed for the annex of the directive
we suggest to integrate a definition of closed loop system under article 3.

Amendement 270
Massimo Paolucci, Simona Bonafè, Miriam Dalli
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 4 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(4 bis) "gesloten lus voor
voedselafvalbeheer": een geïntegreerd
voedselbeheersysteem in gecontroleerde
omgevingen zoals ziekenhuizen, schoolen bedrijfskantines, openbare en
sportevenementen en transport, waarbij
het terugwinnen van hulpbronnen en het
afvalbeheer zijn gebaseerd op het beginsel
voor het beheer van materiële
grondstoffen om de recycling en de
nuttige toepassing van materialen te
maximaliseren en afvalverwijdering te
voorkomen. Dit is haalbaar wanneer, om
hygiënische redenen, composteerbare
borden, bestek en glazen voor eenmalig
gebruik worden verstrekt, en wanneer
wordt voorzien in een organische
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recyclinginfrastructuur en -programma
waarmee hoogwaardige compost en
hernieuwbare energie worden
gegenereerd;
Or. en

Amendement 271
Lynn Boylan, Younous Omarjee
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 10
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10) "producent": elke natuurlijke of
rechtspersoon die, ongeacht de gebruikte
verkooptechniek, met inbegrip van op
afstand gesloten overeenkomsten zoals
bedoeld in Richtlijn 2011/83/EU van het
Europees Parlement en de Raad van 25
oktober 201150, kunststofproducten voor
eenmalig gebruik en vistuig dat
kunststoffen bevat in de handel brengt, met
uitzondering van personen die
visserijactiviteiten uitvoeren zoals
gedefinieerd in artikel 4, lid 28, van
Verordening (EG) nr. 1380/2013 van het
Europees Parlement en de Raad51;

(10) "producent": elke natuurlijke of
rechtspersoon die kunststofproducten voor
eenmalig gebruik of vistuig dat
kunststoffen bevat als bedoeld in artikel 8,
lid 1, van Richtlijn 2008/98 vervaardigt,
verwerkt, behandelt, verkoopt of
importeert. Een producent kan worden
gekwalificeerd als een persoon die,
ongeacht de gebruikte verkooptechniek,
met inbegrip van op afstand gesloten
overeenkomsten zoals bedoeld in Richtlijn
2011/83/EU van het Europees Parlement
en de Raad van 25 oktober 201150,
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
en vistuig dat kunststoffen bevat in de
handel brengt, met uitzondering van
personen die visserijactiviteiten uitvoeren
zoals gedefinieerd in artikel 4, lid 28, van
Verordening (EG) nr. 1380/2013 van het
Europees Parlement en de Raad51;

__________________

__________________

50

50

Richtlijn 2011/83/EU van het Europees
Parlement en de Raad van 25 oktober 2011
betreffende consumentenrechten, tot
wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de
Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van het
Europees Parlement en de Raad en tot
intrekking van Richtlijn 85/577/EEG van
de Raad en van Richtlijn 97/7/EG van het
Europees Parlement en de Raad (PB L 304
van 22.11.2011, blz. 64).
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Richtlijn 2011/83/EU van het Europees
Parlement en de Raad van 25 oktober 2011
betreffende consumentenrechten, tot
wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de
Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van het
Europees Parlement en de Raad en tot
intrekking van Richtlijn 85/577/EEG van
de Raad en van Richtlijn 97/7/EG van het
Europees Parlement en de Raad (PB L 304
van 22.11.2011, blz. 64).
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51

51

Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het
Europees Parlement en de Raad van 11
december 2013 inzake het
gemeenschappelijk visserijbeleid, tot
wijziging van Verordeningen (EG)
nr. 1954/2003 en (EG) nr. 1224/2009 van
de Raad en tot intrekking van
Verordeningen (EG) nr. 2371/2002 en
(EG) nr. 639/2004 van de Raad en Besluit
2004/585/EG van de Raad (PB L 354 van
28.12.2013, blz. 22).

Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het
Europees Parlement en de Raad van 11
december 2013 inzake het
gemeenschappelijk visserijbeleid, tot
wijziging van Verordeningen (EG)
nr. 1954/2003 en (EG) nr. 1224/2009 van
de Raad en tot intrekking van
Verordeningen (EG) nr. 2371/2002 en
(EG) nr. 639/2004 van de Raad en Besluit
2004/585/EG van de Raad (PB L 354 van
28.12.2013, blz. 22).
Or. en

Amendement 272
Massimo Paolucci, Renata Briano
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 10
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10) "producent": elke natuurlijke of
rechtspersoon die, ongeacht de gebruikte
verkooptechniek, met inbegrip van op
afstand gesloten overeenkomsten zoals
bedoeld in Richtlijn 2011/83/EU van het
Europees Parlement en de Raad van
25 oktober 201150, kunststofproducten voor
eenmalig gebruik en vistuig dat
kunststoffen bevat in de handel brengt,
met uitzondering van personen die
visserijactiviteiten uitvoeren zoals
gedefinieerd in artikel 4, lid 28, van
Verordening (EG) nr. 1380/2013 van het
Europees Parlement en de Raad51;

(10) "producent": elke natuurlijke of
rechtspersoon die, ongeacht de gebruikte
verkooptechniek, met inbegrip van op
afstand gesloten overeenkomsten zoals
bedoeld in Richtlijn 2011/83/EU van het
Europees Parlement en de Raad van
25 oktober 201150, beroepsmatig
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
en vistuig dat kunststoffen bevat
ontwikkelt, vervaardigt, behandelt,
verwerkt, verkoopt of invoert, met
uitzondering van personen die visserij- en
aquacultuuractiviteiten uitvoeren zoals
gedefinieerd in artikel 4, leden 25 en 28,
van Verordening (EG) nr. 1380/2013 van
het Europees Parlement en de Raad51;

__________________

__________________

50

50

Richtlijn 2011/83/EU van het Europees
Parlement en de Raad van 25 oktober 2011
betreffende consumentenrechten, tot
wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de
Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van het
Europees Parlement en de Raad en tot
intrekking van Richtlijn 85/577/EEG van
AM\1162121NL.docx

Richtlijn 2011/83/EU van het Europees
Parlement en de Raad van 25 oktober 2011
betreffende consumentenrechten, tot
wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de
Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van het
Europees Parlement en de Raad en tot
intrekking van Richtlijn 85/577/EEG van
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de Raad en van Richtlijn 97/7/EG van het
Europees Parlement en de Raad (PB L 304
van 22.11.2011, blz. 64).

de Raad en van Richtlijn 97/7/EG van het
Europees Parlement en de Raad (PB L 304
van 22.11.2011, blz. 64).

51

51

Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het
Europees Parlement en de Raad van
11 december 2013 inzake het
gemeenschappelijk visserijbeleid, tot
wijziging van Verordeningen (EG)
nr. 1954/2003 en (EG) nr. 1224/2009 van
de Raad en tot intrekking van
Verordeningen (EG) nr. 2371/2002 en
(EG) nr. 639/2004 van de Raad en Besluit
2004/585/EG van de Raad (PB L 354 van
28.12.2013, blz. 22).

Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het
Europees Parlement en de Raad van
11 december 2013 inzake het
gemeenschappelijk visserijbeleid, tot
wijziging van Verordeningen (EG)
nr. 1954/2003 en (EG) nr. 1224/2009 van
de Raad en tot intrekking van
Verordeningen (EG) nr. 2371/2002 en
(EG) nr. 639/2004 van de Raad en Besluit
2004/585/EG van de Raad (PB L 354 van
28.12.2013, blz. 22).
Or. it

Amendement 273
Margrete Auken
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 10
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10) "producent": elke natuurlijke of
rechtspersoon die, ongeacht de gebruikte
verkooptechniek, met inbegrip van op
afstand gesloten overeenkomsten zoals
bedoeld in Richtlijn 2011/83/EU van het
Europees Parlement en de Raad van 25
oktober 201150, kunststofproducten voor
eenmalig gebruik en vistuig dat
kunststoffen bevat in de handel brengt, met
uitzondering van personen die
visserijactiviteiten uitvoeren zoals
gedefinieerd in artikel 4, lid 28, van
Verordening (EG) nr. 1380/2013 van het
Europees Parlement en de Raad51;

(10) "producent": elke natuurlijke of
rechtspersoon die, ongeacht de gebruikte
verkooptechniek, met inbegrip van op
afstand gesloten overeenkomsten zoals
bedoeld in Richtlijn 2011/83/EU van het
Europees Parlement en de Raad van 25
oktober 201150, kunststofproducten voor
eenmalig gebruik en vistuig dat
kunststoffen bevat in de handel brengt, met
uitzondering van personen die visserij- of
aquacultuuractiviteiten uitvoeren zoals
gedefinieerd in artikel 4, lid 28, van
Verordening (EG) nr. 1380/2013 van het
Europees Parlement en de Raad51;

__________________

__________________

50

50

Richtlijn 2011/83/EU van het Europees
Parlement en de Raad van 25 oktober 2011
betreffende consumentenrechten, tot
wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de
Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van het
Europees Parlement en de Raad en tot
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Richtlijn 2011/83/EU van het Europees
Parlement en de Raad van 25 oktober 2011
betreffende consumentenrechten, tot
wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de
Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van het
Europees Parlement en de Raad en tot
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intrekking van Richtlijn 85/577/EEG van
de Raad en van Richtlijn 97/7/EG van het
Europees Parlement en de Raad (PB L 304
van 22.11.2011, blz. 64).

intrekking van Richtlijn 85/577/EEG van
de Raad en van Richtlijn 97/7/EG van het
Europees Parlement en de Raad (PB L 304
van 22.11.2011, blz. 64).

51

51

Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het
Europees Parlement en de Raad van 11
december 2013 inzake het
gemeenschappelijk visserijbeleid, tot
wijziging van Verordeningen (EG)
nr. 1954/2003 en (EG) nr. 1224/2009 van
de Raad en tot intrekking van
Verordeningen (EG) nr. 2371/2002 en
(EG) nr. 639/2004 van de Raad en Besluit
2004/585/EG van de Raad (PB L 354 van
28.12.2013, blz. 22).

Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het
Europees Parlement en de Raad van 11
december 2013 inzake het
gemeenschappelijk visserijbeleid, tot
wijziging van Verordeningen (EG)
nr. 1954/2003 en (EG) nr. 1224/2009 van
de Raad en tot intrekking van
Verordeningen (EG) nr. 2371/2002 en
(EG) nr. 639/2004 van de Raad en Besluit
2004/585/EG van de Raad (PB L 354 van
28.12.2013, blz. 22).
Or. en

Motivering
Personen die aquacultuuractiviteiten uitvoeren en personen die visserijactiviteiten uitvoeren
moeten gelijkelijk aan bod komen.

Amendement 274
Lukas Mandl
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 10
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10) "producent": elke natuurlijke of
rechtspersoon die, ongeacht de gebruikte
verkooptechniek, met inbegrip van op
afstand gesloten overeenkomsten zoals
bedoeld in Richtlijn 2011/83/EU van het
Europees Parlement en de Raad van
25 oktober 201150, kunststofproducten voor
eenmalig gebruik en vistuig dat
kunststoffen bevat in de handel brengt, met
uitzondering van personen die
visserijactiviteiten uitvoeren zoals
gedefinieerd in artikel 4, lid 28, van
Verordening (EG) nr. 1380/2013 van het
Europees Parlement en de Raad51;

(10) "verantwoordelijke voor het in de
handel brengen": elke natuurlijke of
rechtspersoon die, ongeacht de gebruikte
verkooptechniek, met inbegrip van op
afstand gesloten overeenkomsten zoals
bedoeld in Richtlijn 2011/83/EU van het
Europees Parlement en de Raad van
25 oktober 201150, kunststofproducten voor
eenmalig gebruik en vistuig dat
kunststoffen bevat in de handel brengt, met
uitzondering van personen die
visserijactiviteiten uitvoeren zoals
gedefinieerd in artikel 4, lid 28, van
Verordening (EG) nr. 1380/2013 van het
Europees Parlement en de Raad51;
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__________________

__________________

50

Richtlijn 2011/83/EU van het Europees
Parlement en de Raad van 25 oktober 2011
betreffende consumentenrechten, tot
wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de
Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van het
Europees Parlement en de Raad en tot
intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en
van Richtlijn 97/7/EG van het Europees
Parlement en de Raad (PB L 304 van
22.11.2011, blz. 64).

50

51

51

Richtlijn 2011/83/EU van het Europees
Parlement en de Raad van 25 oktober 2011
betreffende consumentenrechten, tot
wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de
Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van het
Europees Parlement en de Raad en tot
intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en
van Richtlijn 97/7/EG van het Europees
Parlement en de Raad (PB L 304 van
22.11.2011, blz. 64).

Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het
Europees Parlement en de Raad van
11 december 2013 inzake het
gemeenschappelijk visserijbeleid, tot
wijziging van Verordeningen (EG)
nr. 1954/2003 en (EG) nr. 1224/2009 van
de Raad en tot intrekking van
Verordeningen (EG) nr. 2371/2002 en
(EG) nr. 639/2004 van de Raad en Besluit
2004/585/EG van de Raad (PB L 354 van
28.12.2013, blz. 22).

Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het
Europees Parlement en de Raad van
11 december 2013 inzake het
gemeenschappelijk visserijbeleid, tot
wijziging van Verordeningen (EG)
nr. 1954/2003 en (EG) nr. 1224/2009 van
de Raad en tot intrekking van
Verordeningen (EG) nr. 2371/2002 en
(EG) nr. 639/2004 van de Raad en Besluit
2004/585/EG van de Raad (PB L 354 van
28.12.2013, blz. 22).
Or. de

Motivering
De verpakking wordt niet teruggebracht naar de "producent" maar naar degene die
verantwoordelijk is voor het in de handel brengen van een product. Vooral bij de verpakking
moet men zich ervan bewust zijn dat de producent van de verpakking of, gedeeltelijk, degene
die de verpakking vult niet de verantwoordelijke voor het in de handel brengen is. De
duidelijke aanduiding "verantwoordelijke voor het in de handel brengen" is van essentieel
belang voor het nut van het ontwerp.

Amendement 275
Mark Demesmaeker
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 11 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(11 bis)
"gescheiden inzameling":
gescheiden inzameling zoals gedefinieerd
in artikel 3, punt 11, van
Richtlijn 2008/98/EG;

PE627.611v01-00

NL

34/177

AM\1162121NL.docx

Or. en
Motivering
Met het oog op artikel 9 is het belangrijk dat deze definitie wordt opgenomen. Bovendien
wordt deze definitie verder verduidelijkt in overweging 42 van Richtlijn (EU) 2018/851 van
het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG
betreffende afvalstoffen.

Amendement 276
Giovanni La Via
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 13 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(13 bis)
"biologisch afbreekbare
kunststoffen": kunststoffen die zodanig
fysisch of biologisch afbreekbaar zijn dat
ze uiteindelijk uiteenvallen in kooldioxide
(CO2), biomassa en water en die in
overeenstemming met de Europese
normen inzake verpakkingen
terugwinbaar zijn door middel van
compostering en anaerobe vergisting;
Or. en
Motivering

In the context of the amendments on biodegradable plastics suggested in the following
definitions should be integrated into article 3 of the directive in order to ensure coherence
with other legislation and conformity with CEN standards. The definition of biodegradation is
based on OECD (statistical term glossary) and ISO definitions (15270:2008; 17088). The
definition of biodegradable plastics is derived from the definition of biodegradation. If a
biodegradable plastic is certified according to European standards for industrial composting
(EN 13432) is should be called compostable and a clear disposal message should be shared
with the consumer.

Amendement 277
Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Soledad Cabezón Ruiz
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 13 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(13 bis)
"biologisch afbreekbaar
kunststofmateriaal": een polymeer dat bij
blootstelling aan fysische en biologische
behandelingen volledig uiteen kan vallen
in kooldioxide, biomassa en water;
Or. it
Motivering

Met het oog op de herziening is het noodzakelijk om een definitie voor biologisch afbreekbare
kunststof op te nemen.

Amendement 278
Younous Omarjee
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
Artikel 3 bis
Volledig verbod op kunststofproducten
voor eenmalig gebruik
De lidstaten verbieden geleidelijk het in de
handel brengen van alle
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
met het oog op een volledig verbod op de
productie en het in de handel brengen
ervan in de Europese Unie tegen 2025.
Or. fr

Amendement 279
Elisabetta Gardini
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 4

Schrappen

Consumptievermindering
1.
De lidstaten treffen de
maatregelen die nodig zijn om op hun
grondgebied tegen … [zes jaar na de
einddatum voor omzetting van deze
richtlijn] een aanzienlijke vermindering te
realiseren van de consumptie van de in
deel A van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig
gebruik.
Deze maatregelen kunnen de vorm
aannemen van nationale streefwaarden
voor consumptievermindering,
maatregelen om ervoor te zorgen dat
herbruikbare alternatieven voor de
bewuste producten bij de verkooppunten
aan de eindconsument aangeboden
worden, en economische instrumenten
zoals ervoor zorgen dat
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
niet gratis bij de verkooppunten aan de
eindconsument worden aangeboden.
Welke maatregel wordt toegepast, zal
afhangen van de effecten op het milieu
van de in de eerste alinea genoemde
producten.
2.
De Commissie kan een
uitvoeringshandeling vaststellen waarin
de methodes worden vastgesteld voor de
berekening en verificatie van de
aanzienlijke vermindering in consumptie
van de kunststofproducten voor eenmalig
gebruik waarnaar in lid 1 wordt verwezen.
Die uitvoeringshandeling wordt
vastgesteld volgens de in artikel 16, lid 2,
bedoelde onderzoeksprocedure.
Or. en
Motivering
Market consumption reductions of products used for packaging and serving food & beverages
will result in unintended risks to food hygiene, public health and consumer safety and will
AM\1162121NL.docx
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lead to needless job losses. The existing provisions of Directive 2008/EC/98 and Directive
94/62/EC should be activated and strengthened instead – appropriate promotion of reuse
without putting food hygiene, public health and consumer safety at risk; separate collection;
recycling; and mandatory litter prevention through extended producer responsibility with
clear mandatory performance requirements.

Amendement 280
Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 4

Schrappen

Consumptievermindering
1.
De lidstaten treffen de
maatregelen die nodig zijn om op hun
grondgebied tegen … [zes jaar na de
einddatum voor omzetting van deze
richtlijn] een aanzienlijke vermindering te
realiseren van de consumptie van de in
deel A van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig
gebruik.
Deze maatregelen kunnen de vorm
aannemen van nationale streefwaarden
voor consumptievermindering,
maatregelen om ervoor te zorgen dat
herbruikbare alternatieven voor de
bewuste producten bij de verkooppunten
aan de eindconsument aangeboden
worden, en economische instrumenten
zoals ervoor zorgen dat
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
niet gratis bij de verkooppunten aan de
eindconsument worden aangeboden.
Welke maatregel wordt toegepast, zal
afhangen van de effecten op het milieu
van de in de eerste alinea genoemde
producten.
2.
De Commissie kan een
uitvoeringshandeling vaststellen waarin
de methodes worden vastgesteld voor de
berekening en verificatie van de
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aanzienlijke vermindering in consumptie
van de kunststofproducten voor eenmalig
gebruik waarnaar in lid 1 wordt verwezen.
Die uitvoeringshandeling wordt
vastgesteld volgens de in artikel 16, lid 2,
bedoelde onderzoeksprocedure.
Or. en
Motivering
Hoewel wij erkennen dat het bijzonder wenselijk is dat de consumptie van kunststoffen in het
algemeen, en in beginsel kunststoffen voor eenmalig gebruik, wordt verminderd, kunnen we er
niet mee akkoord gaan om zo'n vaag doel te stellen terwijl de methodes nog moeten worden
vastgelegd. Daarom stellen we voor om in deze fase dit artikel te schrappen, maar blijven we
openstaan voor compromisvoorstellen als deze haalbaar zijn.

Amendement 281
Andrzej Grzyb
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – titel
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Consumptievermindering

Vermindering van onnodig gebruik en
zwerfafval
Or. en

Amendement 282
Margrete Auken
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten treffen de maatregelen die
nodig zijn om op hun grondgebied tegen …
[zes jaar na de einddatum voor omzetting
van deze richtlijn] een aanzienlijke
vermindering te realiseren van de
consumptie van de in deel A van de bijlage
opgenomen kunststofproducten voor

De lidstaten treffen de maatregelen die
nodig zijn om op hun grondgebied tegen
2030 een vermindering van 80 % te
realiseren van de consumptie van de in deel
A, streepje 1 en streepje 2, van de bijlage
opgenomen kunststofproducten voor
eenmalig gebruik.
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eenmalig gebruik.
Or. en
Motivering
In de bij het document horende effectbeoordeling die is uitgevoerd door de Commissie wordt
een verminderingsstreefwaarde van 50 % tegen 2025 voorgesteld en maakt een
verminderingsstreefwaarde van 80 % tegen 2030 deel uit van lid 2, onder d), waarin de
vermindering van marien zwerfvuil de meeste kans op slagen heeft
(http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/singleuse_plastics_impact_assessment.pdf).

Amendement 283
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Laura Agea, Dario Tamburrano
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten treffen de maatregelen die
nodig zijn om op hun grondgebied tegen ...
[zes jaar na de einddatum voor omzetting
van deze richtlijn] een aanzienlijke
vermindering te realiseren van de
consumptie van de in deel A van de bijlage
opgenomen kunststofproducten voor
eenmalig gebruik.

De lidstaten treffen de maatregelen die
nodig zijn om op hun grondgebied tegen
2025 een vermindering van 50 % en tegen
2030 van 80 % te realiseren van het
verbruik van de in deel A van de bijlage
opgenomen voedselverpakkingen en
bekers voor dranken, alsook een
vermindering van 30 % tegen 2025 en van
50 % tegen 2030 van drankflessen. De
reductiedoelstellingen zijn gebaseerd op
de verbruiksniveaus van bovengenoemde
producten, die de lidstaten binnen
18 maanden vanaf de datum van de
inwerkingtreding van de richtlijn aan de
Europese Commissie moeten verstrekken.
Or. it

Amendement 284
Lynn Boylan, Younous Omarjee
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten treffen de maatregelen die
nodig zijn om op hun grondgebied tegen …
[zes jaar na de einddatum voor omzetting
van deze richtlijn] een aanzienlijke
vermindering te realiseren van de
consumptie van de in deel A van de bijlage
opgenomen kunststofproducten voor
eenmalig gebruik.

De lidstaten treffen de maatregelen die
nodig zijn om op hun grondgebied tegen
2025 een vermindering van 50 % en tegen
2030 een vermindering van 80 % te
realiseren van de consumptie van de in deel
A van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik.
De lidstaten stellen een uitgangswaarde
vast tegen [18 maanden na de einddatum
voor omzetting van deze richtlijn].
Om deze verminderingen te realiseren,
keuren de lidstaten plannen goed die de
genomen maatregelen omvatten.
Or. en

Amendement 285
Seb Dance, Rory Palmer
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten treffen de maatregelen die
nodig zijn om op hun grondgebied tegen …
[zes jaar na de einddatum voor omzetting
van deze richtlijn] een aanzienlijke
vermindering te realiseren van de
consumptie van de in deel A van de bijlage
opgenomen kunststofproducten voor
eenmalig gebruik.

De lidstaten treffen de maatregelen die
nodig zijn om op hun grondgebied tegen ...
[vier jaar na de einddatum voor omzetting
van deze richtlijn] een aanzienlijke
vermindering van ten minste 40 % te
realiseren van de consumptie van de in deel
A van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
en om tegen ... [zes jaar na de einddatum
voor omzetting van deze richtlijn] een
vermindering van ten minste 60 % te
realiseren van de consumptie van de in
deel A van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig
gebruik.
Or. en
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Amendement 286
Massimo Paolucci, Renata Briano, Jytte Guteland, Jo Leinen, Giorgos Grammatikakis
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten treffen de maatregelen die
nodig zijn om op hun grondgebied tegen ...
[zes jaar na de einddatum voor omzetting
van deze richtlijn] een aanzienlijke
vermindering te realiseren van de
consumptie van de in deel A van de bijlage
opgenomen kunststofproducten voor
eenmalig gebruik.

De lidstaten stellen nationale actieplannen
vast om op hun grondgebied tegen ... [zes
jaar na de einddatum voor omzetting van
deze richtlijn] een aanzienlijke
vermindering van ten minste 40 % en van
ten minste 60 % tegen ... [acht jaar na de
einddatum voor omzetting van deze
richtlijn] te realiseren van de consumptie
van de in deel A van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik.
Or. it

Amendement 287
Sirpa Pietikäinen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten treffen de maatregelen die
nodig zijn om op hun grondgebied tegen …
[zes jaar na de einddatum voor omzetting
van deze richtlijn] een aanzienlijke
vermindering te realiseren van de
consumptie van de in deel A van de bijlage
opgenomen kunststofproducten voor
eenmalig gebruik.

De lidstaten treffen de maatregelen die
nodig zijn om op hun grondgebied tegen …
[zes jaar na de einddatum voor omzetting
van deze richtlijn] een aanzienlijke
vermindering en geleidelijke afbouw te
realiseren van de consumptie van de in deel
A van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik.
Or. en

Amendement 288
Andrzej Grzyb
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten treffen de maatregelen die
nodig zijn om op hun grondgebied tegen …
[zes jaar na de einddatum voor omzetting
van deze richtlijn] een aanzienlijke
vermindering te realiseren van de
consumptie van de in deel A van de bijlage
opgenomen kunststofproducten voor
eenmalig gebruik.

De lidstaten treffen de maatregelen die
nodig zijn om op hun grondgebied tegen …
[zes jaar na de einddatum voor omzetting
van deze richtlijn] een aanzienlijke
vermindering te realiseren van het
onnodige gebruik van de in deel A van de
bijlage opgenomen kunststofproducten
voor eenmalig gebruik, evenals een
vermindering van het aantal weggegooide
kunststofproducten voor eenmalig
gebruik.
Or. en

Amendement 289
Mark Demesmaeker
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten treffen de maatregelen die
nodig zijn om op hun grondgebied tegen …
[zes jaar na de einddatum voor omzetting
van deze richtlijn] een aanzienlijke
vermindering te realiseren van de
consumptie van de in deel A van de bijlage
opgenomen kunststofproducten voor
eenmalig gebruik.

De lidstaten treffen de maatregelen die
nodig zijn om op hun grondgebied tegen …
[vier jaar na de einddatum voor omzetting
van deze richtlijn] een duurzame en
ambitieuze vermindering te realiseren van
de consumptie van de in deel A van de
bijlage opgenomen kunststofproducten
voor eenmalig gebruik.
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.
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Amendement 290
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio, Lorenzo Cesa, Massimiliano Salini, Stefano Maullu,
Giovanni La Via
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten treffen de maatregelen die
nodig zijn om op hun grondgebied tegen …
[zes jaar na de einddatum voor omzetting
van deze richtlijn] een aanzienlijke
vermindering te realiseren van de
consumptie van de in deel A van de bijlage
opgenomen kunststofproducten voor
eenmalig gebruik.

De lidstaten treffen de maatregelen die
nodig zijn om op hun grondgebied tegen …
[zes jaar na de einddatum voor omzetting
van deze richtlijn] een aanzienlijke
vermindering te realiseren van de
consumptie van de in deel A van de bijlage
opgenomen kunststofproducten voor
eenmalig gebruik, indien ze niet in
overeenstemming zijn met de
recyclingvoorschriften in artikel 6 van
Richtlijn 2008/98/EG en volgens de
afvalhiërarchie in artikel 4, onder c), van
diezelfde Richtlijn 2008/98/EG.
Indien ze in overeenstemming zijn met de
recyclingvoorschriften waarnaar in de
eerste alinea van dit lid wordt verwezen,
vallen de in deel A van de bijlage
opgenomen kunststofproducten voor
eenmalig gebruik onder de uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid die in
artikel 8 is vastgesteld.
De lidstaten treffen maatregelen om de
recycling van kunststofproducten voor
eenmalig gebruik die onder lid 2 van dit
artikel vallen, aan te moedigen. Die
maatregelen kunnen onder meer het
volgende omvatten:
a)
het instellen van een kwalitatieve
of kwantitatieve inzameling, sortering;
b)
het gebruik van economische
prikkels.
Or. en

Motivering
Het voorstel zal in bepaalde toepassingen tot een stapsgewijze vervanging van kunststoffen
leiden, maar de haalbaarheid en de duurzaamheid van alternatieven moeten zorgvuldig
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worden bestudeerd alvorens één materiaal/product wordt bevorderd ten koste van een ander.
Alternatieven/alternatieve materialen kunnen in feite ook worden weggegooid of bezorgdheid
over het milieu van een andere aard teweegbrengen. De uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid moedigt afvalpreventie en innovatie aan door de
inzameling financieel te ondersteunen.

Amendement 291
Mairead McGuinness
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten treffen de maatregelen die
nodig zijn om op hun grondgebied tegen …
[zes jaar na de einddatum voor omzetting
van deze richtlijn] een aanzienlijke
vermindering te realiseren van de
consumptie van de in deel A van de bijlage
opgenomen kunststofproducten voor
eenmalig gebruik.

De lidstaten treffen de maatregelen die
nodig zijn om op hun grondgebied tegen …
[zes jaar na de einddatum voor omzetting
van deze richtlijn] een aanzienlijke
vermindering te realiseren van de
consumptie van de in deel A van de bijlage
opgenomen kunststofproducten voor
eenmalig gebruik, indien het hergebruik
van de opgenomen producten geen gevaar
voor de voedselveiligheid inhoudt.
Or. en

Amendement 292
Karl-Heinz Florenz, Giovanni La Via, Annie Schreijer-Pierik, Francesc Gambús, Birgit
Collin-Langen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten treffen de maatregelen die
nodig zijn om op hun grondgebied tegen …
[zes jaar na de einddatum voor omzetting
van deze richtlijn] een aanzienlijke
vermindering te realiseren van de
consumptie van de in deel A van de bijlage
opgenomen kunststofproducten voor
eenmalig gebruik.

Zonder afbreuk te doen aan artikel 18 van
Richtlijn 94/62/EG, treffen de lidstaten de
maatregelen die nodig zijn om op hun
grondgebied tegen … [zes jaar na de
einddatum voor omzetting van deze
richtlijn] een aanzienlijke vermindering te
realiseren van de consumptie van de in deel
A van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik.
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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 293
Margrete Auken, Tilly Metz
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
De lidstaten treffen ook de maatregelen
die nodig zijn om tegen 2025 een
vermindering van 30 % en tegen 2030 een
vermindering van 50 % te realiseren van
de consumptie van streepje 2 bis en
streepje 2 ter van deel A van de bijlage.
Or. en
Motivering

Herbruikbare alternatieven voor kunststofdrankflessen voor eenmalig gebruik zijn
ruimschoots voorhanden. Deze tendens, die overeenstemt met de huidige wijzigingen aan de
Drinkwaterrichtlijn en die volgens schattingen van de Commissie het aantal
kunststofdrankflessen voor eenmalig gebruik kan verminderen met 17 %, zal zich voortzetten
(http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/pdf/factsheet_safer_drinking_water.pdf).
In de bij het voorstel horende effectbeoordeling wordt in lid 2 ter voor vochtige doekjes een
verminderingsstreefwaarde van 30 % tegen 2025 en van 50 % tegen 2030 voorgesteld.

Amendement 294
Margrete Auken
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 ter (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
De Commissie stelt tegen [twaalf
maanden na de eerste verslaglegging
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waarnaar in artikel 13, lid 1, wordt
verwezen] een uitvoeringshandeling vast
met daarin een op het EU-gemiddelde
gebaseerde uitgangswaarde voor de
vermindering van de in deel A van de
bijlage opgenomen producten.
Or. en
Motivering
De verminderingsstreefwaarde moet worden gebaseerd op een EU-gemiddelde om in de
gehele Unie het best mogelijke resultaat te waarborgen.

Amendement 295
Margrete Auken
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 quater (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
Om deze verminderingen te realiseren,
keuren de lidstaten plannen goed die de
genomen maatregelen omvatten.
Or. en

Amendement 296
Margrete Auken
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze maatregelen kunnen de vorm
aannemen van nationale streefwaarden
voor consumptievermindering,
maatregelen om ervoor te zorgen dat
herbruikbare alternatieven voor de bewuste
producten bij de verkooppunten aan de
eindconsument aangeboden worden, en
economische instrumenten zoals ervoor
zorgen dat kunststofproducten voor

Deze maatregelen kunnen de vorm
aannemen van nationale streefwaarden
voor consumptievermindering die vóór
2030 moeten worden gehaald om ervoor te
zorgen dat herbruikbare alternatieven voor
de bewuste producten bij de verkooppunten
aan de eindconsument aangeboden worden,
en economische instrumenten zoals ervoor
zorgen dat kunststofproducten voor
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eenmalig gebruik niet gratis bij de
verkooppunten aan de eindconsument
worden aangeboden. Welke maatregel
wordt toegepast, zal afhangen van de
effecten op het milieu van de in de eerste
alinea genoemde producten.

eenmalig gebruik niet gratis bij de
verkooppunten aan de eindconsument
worden aangeboden, beperkingen voor het
in de handel brengen of groene
overheidsopdrachten. Welke maatregel
wordt toegepast, zal afhangen van de
effecten op het milieu en op de gezondheid
van de in de eerste alinea genoemde
producten.
Or. en

Amendement 297
Lynn Boylan, Younous Omarjee
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze maatregelen kunnen de vorm
aannemen van nationale streefwaarden
voor consumptievermindering,
maatregelen om ervoor te zorgen dat
herbruikbare alternatieven voor de bewuste
producten bij de verkooppunten aan de
eindconsument aangeboden worden, en
economische instrumenten zoals ervoor
zorgen dat kunststofproducten voor
eenmalig gebruik niet gratis bij de
verkooppunten aan de eindconsument
worden aangeboden. Welke maatregel
wordt toegepast, zal afhangen van de
effecten op het milieu van de in de eerste
alinea genoemde producten.

Deze maatregelen nemen de vorm aan van
maatregelen om ervoor te zorgen dat
herbruikbare alternatieven voor de bewuste
producten bij de verkooppunten aan de
eindconsument aangeboden worden, en
economische instrumenten zoals ervoor
zorgen dat kunststofproducten voor
eenmalig gebruik niet gratis bij de
verkooppunten aan de eindconsument
worden aangeboden, en kunnen ook
andere maatregelen omvatten. Welke
maatregel wordt toegepast, zal afhangen
van de effecten op het milieu en op de
gezondheid van de in de eerste alinea
genoemde producten.
Or. en

Amendement 298
Christophe Hansen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze maatregelen kunnen de vorm
aannemen van nationale streefwaarden
voor consumptievermindering, maatregelen
om ervoor te zorgen dat herbruikbare
alternatieven voor de bewuste producten
bij de verkooppunten aan de
eindconsument aangeboden worden, en
economische instrumenten zoals ervoor
zorgen dat kunststofproducten voor
eenmalig gebruik niet gratis bij de
verkooppunten aan de eindconsument
worden aangeboden. Welke maatregel
wordt toegepast, zal afhangen van de
effecten op het milieu van de in de eerste
alinea genoemde producten.

Deze maatregelen moeten in een eerste
fase de vorm aannemen van nationale
streefwaarden voor
consumptievermindering van ten minste
50 %, maatregelen om ervoor te zorgen dat
herbruikbare alternatieven voor de bewuste
producten bij de verkooppunten aan de
eindconsument aangeboden worden, en
economische instrumenten zoals ervoor
zorgen dat kunststofproducten voor
eenmalig gebruik niet gratis bij de
verkooppunten aan de eindconsument
worden aangeboden. Welke maatregel
wordt toegepast, zal afhangen van de
effecten op het milieu van de in de eerste
alinea genoemde producten.
Or. fr

Motivering
Het is niet voldoende om de lidstaten alleen te verzoeken hun nationale consumptie van de
beoogde producten te verminderen, maar er moet een gekwantificeerde en geharmoniseerde
doelstelling voor alle lidstaten worden vastgesteld.

Amendement 299
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Laura Agea, Dario Tamburrano
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze maatregelen kunnen de vorm
aannemen van nationale streefwaarden
voor consumptievermindering, maatregelen
om ervoor te zorgen dat herbruikbare
alternatieven voor de bewuste producten
bij de verkooppunten aan de
eindconsument aangeboden worden, en
economische instrumenten zoals ervoor
zorgen dat kunststofproducten voor
eenmalig gebruik niet gratis bij de
verkooppunten aan de eindconsument

Deze maatregelen kunnen de vorm
aannemen van nationale streefwaarden
voor consumptievermindering, maatregelen
om ervoor te zorgen dat herbruikbare
alternatieven voor de bewuste producten
bij de verkooppunten aan de
eindconsument aangeboden worden,
economische instrumenten zoals ervoor
zorgen dat kunststofproducten voor
eenmalig gebruik niet gratis bij de
verkooppunten aan de eindconsument
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worden aangeboden. Welke maatregel
wordt toegepast, zal afhangen van de
effecten op het milieu van de in de eerste
alinea genoemde producten.

worden aangeboden, een belasting over de
toegevoegde waarde (btw) afgestemd op de
herbruikbaarheid en recyclebaarheid van
producten, stimulansen voor de installatie
van gratis drinkwatervoorzieningen op
openbare plaatsen, stimulansen voor de
installatie van waterfilters in woningen,
en verplicht gebruik van herbruikbaar
tafelgerei in bars en restaurants. Welke
maatregel wordt toegepast, zal afhangen
van de effecten op het milieu van de in de
eerste alinea genoemde producten.
Or. it

Amendement 300
Andrzej Grzyb
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze maatregelen kunnen de vorm
aannemen van nationale streefwaarden
voor consumptievermindering, maatregelen
om ervoor te zorgen dat herbruikbare
alternatieven voor de bewuste producten
bij de verkooppunten aan de
eindconsument aangeboden worden, en
economische instrumenten zoals ervoor
zorgen dat kunststofproducten voor
eenmalig gebruik niet gratis bij de
verkooppunten aan de eindconsument
worden aangeboden. Welke maatregel
wordt toegepast, zal afhangen van de
effecten op het milieu van de in de eerste
alinea genoemde producten.

Deze maatregelen moeten evenredig en
niet-discriminerend zijn en mogen de
interne markt niet verstoren. Ze kunnen de
vorm aannemen van nationale
streefwaarden voor
consumptievermindering, maatregelen om
ervoor te zorgen dat herbruikbare
alternatieven voor de bewuste producten
bij de verkooppunten aan de
eindconsument aangeboden worden, en
economische instrumenten zoals ervoor
zorgen dat kunststofproducten voor
eenmalig gebruik niet gratis bij de
verkooppunten aan de eindconsument
worden aangeboden, en naast de
verplichtingen met betrekking tot
zwerfvuil die onder de uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid vallen
en die zijn vastgelegd in Richtlijn
2008/98/EG en Richtlijn 94/62/EG,
bevatten ze kwantificeerbare
streefwaarden voor
zwerfvuilvermindering. In de maatregelen
wordt ook ten volle rekening gehouden
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met de noodzaak om de voedselhygiëne,
de bescherming van de volksgezondheid
en de veiligheid van de consument te
waarborgen.
Or. en

Amendement 301
Giovanni La Via
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze maatregelen kunnen de vorm
aannemen van nationale streefwaarden
voor consumptievermindering, maatregelen
om ervoor te zorgen dat herbruikbare
alternatieven voor de bewuste producten
bij de verkooppunten aan de
eindconsument aangeboden worden, en
economische instrumenten zoals ervoor
zorgen dat kunststofproducten voor
eenmalig gebruik niet gratis bij de
verkooppunten aan de eindconsument
worden aangeboden. Welke maatregel
wordt toegepast, zal afhangen van de
effecten op het milieu van de in de eerste
alinea genoemde producten.

Deze maatregelen kunnen de vorm
aannemen van nationale streefwaarden
voor consumptievermindering, maatregelen
om ervoor te zorgen dat herbruikbare of
organisch recyclebare, in
overeenstemming met de Europese
normen inzake industriële compostering,
alternatieven voor de bewuste producten
bij de verkooppunten aan de
eindconsument aangeboden worden, en
economische instrumenten zoals ervoor
zorgen dat kunststofproducten voor
eenmalig gebruik niet gratis bij de
verkooppunten aan de eindconsument
worden aangeboden. Welke maatregel
wordt toegepast, zal afhangen van het
bestaande afvalverwerkingssysteem, voor
zover het garandeert dat een in deel A van
de bijlage opgenomen product dat in de
handel is gebracht, wordt ingezameld en
gerecycled, en van de effecten op het
milieu van de in de eerste alinea genoemde
producten.
Or. en

Motivering
In het voorstel wordt geen rekening gehouden met een van de belangrijkste doelstellingen van
de recente afvalwetgeving en de onlangs gepubliceerde kunststoffenstrategie: recycling van
de in de handel gebrachte kunststofverpakkingen. Hoewel het doel van deze Richtlijn erin
bestaat bijkomende maatregelen vast te stellen, moet worden gewaarborgd dat inspanningen
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met betrekking tot recycling niet worden belemmerd. Daarom moet een verwijzing naar
recycling worden opgenomen.

Amendement 302
Gilles Pargneaux
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze maatregelen kunnen de vorm
aannemen van nationale streefwaarden
voor consumptievermindering, maatregelen
om ervoor te zorgen dat herbruikbare
alternatieven voor de bewuste producten
bij de verkooppunten aan de
eindconsument aangeboden worden, en
economische instrumenten zoals ervoor
zorgen dat kunststofproducten voor
eenmalig gebruik niet gratis bij de
verkooppunten aan de eindconsument
worden aangeboden. Welke maatregel
wordt toegepast, zal afhangen van de
effecten op het milieu van de in de eerste
alinea genoemde producten.

Deze maatregelen kunnen de vorm
aannemen van nationale streefwaarden
voor consumptievermindering, maatregelen
om ervoor te zorgen dat herbruikbare
alternatieven voor de bewuste producten
bij de verkooppunten aan de
eindconsument aangeboden worden, en
economische instrumenten zoals ervoor
zorgen dat kunststofproducten voor
eenmalig gebruik niet gratis bij de
verkooppunten aan de eindconsument
worden aangeboden. Welke maatregel
wordt toegepast, zal afhangen van de
effecten op het milieu van de in de eerste
alinea genoemde producten.
Wanneer de lidstaten besluiten deze
verplichting uit te voeren door middel van
marktbeperkingen, zorgen zij ervoor dat
die beperkingen evenredig en nietdiscriminerend zijn.
Or. fr

Motivering
De termen uit artikel 9, lid 1, onder k), van de gewijzigde kaderrichtlijn afvalstoffen moeten
worden overgenomen, teneinde duidelijk te maken dat de maatregelen ter vermindering van
de consumptie van de in bijlage A vermelde producten de vorm kunnen aannemen van
specifieke verbodsbepalingen voor bepaalde subcategorieën producten.

Amendement 303
Sirpa Pietikäinen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze maatregelen kunnen de vorm
aannemen van nationale streefwaarden
voor consumptievermindering, maatregelen
om ervoor te zorgen dat herbruikbare
alternatieven voor de bewuste producten
bij de verkooppunten aan de
eindconsument aangeboden worden, en
economische instrumenten zoals ervoor
zorgen dat kunststofproducten voor
eenmalig gebruik niet gratis bij de
verkooppunten aan de eindconsument
worden aangeboden. Welke maatregel
wordt toegepast, zal afhangen van de
effecten op het milieu van de in de eerste
alinea genoemde producten.

Deze maatregelen kunnen de vorm
aannemen van nationale campagnes om
consumenten te informeren over de
effecten van kunststofproducten voor
eenmalig gebruik op het milieu,
streefwaarden voor
consumptievermindering, maatregelen om
ervoor te zorgen dat herbruikbare
alternatieven voor de bewuste producten
bij de verkooppunten aan de
eindconsument aangeboden worden,
investeringen in het identificeren van
alternatieve materialen, en economische
instrumenten zoals ervoor zorgen dat
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
niet gratis bij de verkooppunten aan de
eindconsument worden aangeboden. Welke
maatregel wordt toegepast, zal afhangen
van de effecten op het milieu van de in de
eerste alinea genoemde producten.
Or. en

Amendement 304
Jo Leinen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze maatregelen kunnen de vorm
aannemen van nationale streefwaarden
voor consumptievermindering, maatregelen
om ervoor te zorgen dat herbruikbare
alternatieven voor de bewuste producten
bij de verkooppunten aan de
eindconsument aangeboden worden, en
economische instrumenten zoals ervoor
zorgen dat kunststofproducten voor
eenmalig gebruik niet gratis bij de
verkooppunten aan de eindconsument

Deze maatregelen kunnen de vorm
aannemen van nationale streefwaarden
voor consumptievermindering, maatregelen
om ervoor te zorgen dat herbruikbare
alternatieven voor de bewuste producten
bij de verkooppunten aan de
eindconsument aangeboden worden, en
economische instrumenten zoals ervoor
zorgen dat kunststofproducten voor
eenmalig gebruik niet gratis bij de
verkooppunten aan de eindconsument
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worden aangeboden. Welke maatregel
wordt toegepast, zal afhangen van de
effecten op het milieu van de in de eerste
alinea genoemde producten.

worden aangeboden, maatregelen die
ervoor zorgen dat geen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
worden aangeboden indien
levensmiddelen en dranken worden
geconsumeerd bij de verkooppunten.
Welke maatregel wordt toegepast, zal
afhangen van de effecten op het milieu van
de in de eerste alinea genoemde producten.
Or. en

Amendement 305
Massimo Paolucci, Jytte Guteland, Renata Briano, Jo Leinen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze maatregelen kunnen de vorm
aannemen van nationale streefwaarden
voor consumptievermindering, maatregelen
om ervoor te zorgen dat herbruikbare
alternatieven voor de bewuste producten
bij de verkooppunten aan de
eindconsument aangeboden worden, en
economische instrumenten zoals ervoor
zorgen dat kunststofproducten voor
eenmalig gebruik niet gratis bij de
verkooppunten aan de eindconsument
worden aangeboden. Welke maatregel
wordt toegepast, zal afhangen van de
effecten op het milieu van de in de eerste
alinea genoemde producten.

Deze nationale plannen bevatten nationale
streefwaarden voor
consumptievermindering, in
overeenstemming met het bepaalde in de
vorige alinea en de maatregelen die nodig
zijn om deze te behalen, zoals maatregelen
om ervoor te zorgen dat herbruikbare
alternatieven voor de bewuste producten
bij de verkooppunten aan de
eindconsument aangeboden worden en
economische instrumenten zoals ervoor
zorgen dat kunststofproducten voor
eenmalig gebruik niet gratis bij de
verkooppunten aan de eindconsument
worden aangeboden. Welke maatregel
wordt toegepast, zal afhangen van de
effecten op het milieu van de in de eerste
alinea genoemde producten.
Or. it

Amendement 306
Karl-Heinz Florenz, Giovanni La Via, Annie Schreijer-Pierik, Francesc Gambús, Birgit
Collin-Langen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze maatregelen kunnen de vorm
aannemen van nationale streefwaarden
voor consumptievermindering, maatregelen
om ervoor te zorgen dat herbruikbare
alternatieven voor de bewuste producten
bij de verkooppunten aan de
eindconsument aangeboden worden, en
economische instrumenten zoals ervoor
zorgen dat kunststofproducten voor
eenmalig gebruik niet gratis bij de
verkooppunten aan de eindconsument
worden aangeboden. Welke maatregel
wordt toegepast, zal afhangen van de
effecten op het milieu van de in de eerste
alinea genoemde producten.

Deze maatregelen kunnen de vorm
aannemen van nationale streefwaarden
voor consumptievermindering, maatregelen
om ervoor te zorgen dat herbruikbare
alternatieven voor de bewuste producten
bij de verkooppunten aan de
eindconsument aangeboden worden, en
economische instrumenten zoals ervoor
zorgen dat kunststofproducten voor
eenmalig gebruik niet gratis bij de
verkooppunten aan de eindconsument
worden aangeboden. Deze maatregelen
moeten evenredig en niet-discriminerend
zijn en welke maatregel wordt toegepast,
zal afhangen van de effecten op het milieu
van de in de eerste alinea genoemde
producten.
Or. en

Motivering
Aangezien de lidstaten zeer uiteenlopende maatregelen kunnen toepassen, is het belangrijk
dat deze maatregelen evenredig en niet-discriminerend zijn en dat ze de werking van de
interne markt eerbiedigen.

Amendement 307
Renate Sommer
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze maatregelen kunnen de vorm
aannemen van nationale streefwaarden
voor consumptievermindering, maatregelen
om ervoor te zorgen dat herbruikbare
alternatieven voor de bewuste producten
bij de verkooppunten aan de
eindconsument aangeboden worden, en
economische instrumenten zoals ervoor

Deze maatregelen kunnen, met
inachtneming van de evenredigheid, de
vorm aannemen van nationale
streefwaarden voor
consumptievermindering, maatregelen om
ervoor te zorgen dat herbruikbare
alternatieven voor de bewuste producten
bij de verkooppunten aan de
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zorgen dat kunststofproducten voor
eenmalig gebruik niet gratis bij de
verkooppunten aan de eindconsument
worden aangeboden. Welke maatregel
wordt toegepast, zal afhangen van de
effecten op het milieu van de in de eerste
alinea genoemde producten.

eindconsument aangeboden worden, en
economische instrumenten zoals ervoor
zorgen dat kunststofproducten voor
eenmalig gebruik niet gratis bij de
verkooppunten aan de eindconsument
worden aangeboden. Welke maatregel
wordt toegepast, zal afhangen van de
effecten op het milieu van de in de eerste
alinea genoemde producten.
Or. de

Amendement 308
Mark Demesmaeker
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze maatregelen kunnen de vorm
aannemen van nationale streefwaarden
voor consumptievermindering, maatregelen
om ervoor te zorgen dat herbruikbare
alternatieven voor de bewuste producten
bij de verkooppunten aan de
eindconsument aangeboden worden, en
economische instrumenten zoals ervoor
zorgen dat kunststofproducten voor
eenmalig gebruik niet gratis bij de
verkooppunten aan de eindconsument
worden aangeboden. Welke maatregel
wordt toegepast, zal afhangen van de
effecten op het milieu van de in de eerste
alinea genoemde producten.

Deze maatregelen kunnen de vorm
aannemen van nationale streefwaarden
voor consumptievermindering, maatregelen
om ervoor te zorgen dat herbruikbare
alternatieven voor de bewuste producten
bij de verkooppunten aan de
eindconsument aangeboden worden, en
economische instrumenten zoals ervoor
zorgen dat kunststofproducten voor
eenmalig gebruik niet gratis bij de
verkooppunten aan de eindconsument
worden aangeboden. Welke maatregel
wordt toegepast, zal afhangen van de
effecten op het milieu van de in de eerste
alinea genoemde producten, rekening
houdend met de levenscyclusprincipes.
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 309
Karl-Heinz Florenz, Giovanni La Via, Annie Schreijer-Pierik, Francesc Gambús, Birgit
Collin-Langen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
De lidstaten brengen de Commissie, in
overeenstemming met artikel 16 van
Richtlijn 94/62/EG, op de hoogte van
eventuele ontwerpmaatregelen die zij
krachtens de eerste alinea wensen te
nemen, zodat de Commissie deze met het
oog op de werking van de interne markt
kan onderzoeken.
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 310
Lynn Boylan, Younous Omarjee
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
De lidstaten treffen ook de maatregelen
die nodig zijn om tegen 2025 een
vermindering van 35 % en tegen 2030 een
vermindering van 60 % te realiseren van
de consumptie van de in deel F van de
bijlage opgenomen producten en stellen
daarbij een uitgangswaarde vast zoals
eerder is vermeld.
Or. en
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Amendement 311
Massimo Paolucci, Jytte Guteland, Renata Briano, Jo Leinen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
Deze plannen worden voorgelegd aan de
Commissie en worden indien nodig
bijgewerkt. De Commissie kan op basis
van de goedgekeurde plannen
aanbevelingen doen.
Or. it

Amendement 312
Massimo Paolucci, Jytte Guteland, Renata Briano, Jo Leinen, Giorgos Grammatikakis
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2 ter (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
De door de lidstaten uit hoofde van
artikel 13, lid 1, letter a), uiterlijk [drie
jaar na de einddatum voor omzetting van
deze richtlijn] en met betrekking tot het
voorgaande jaar overgedragen gegevens
vormen de referentiewaarde voor de
berekening van de aanzienlijke
vermindering als bedoeld in de eerste
alinea van dit artikel.
Or. it

Amendement 313
Pilar Ayuso
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
1 bis. Alvorens die maatregelen vast te
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stellen, verrichten de lidstaten een
beoordeling van de maatschappelijke,
economische en milieueffecten, met
inbegrip van een evaluatie van:
–
het bestaan van een toereikend
aanbod aan geschikte alternatieven;
–
de milieueffecten van alternatieve
producten;
–
indien van toepassing, de effecten
op de voedselhygiëne en de
voedselveiligheid, op voedselafval, goede
hygiënische praktijken, goede
productiepraktijken, informatieverlening
aan de consument en in de
voedingsmiddelenwetgeving van de Unie
vastgestelde traceerbaarheidseisen;
–
de effecten op de interne markt,
internationale handelsovereenkomsten en
consumentenprijzen;
–
de effecten op de gezondheid en de
veiligheid van consumenten, met name de
veiligheid van kinderen.
Or. en

Amendement 314
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio, Lorenzo Cesa, Massimiliano Salini, Stefano Maullu,
Giovanni La Via
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
1 bis. Alvorens maatregelen ter
vermindering vast te stellen, moeten de
lidstaten de maatschappelijke,
economische en milieueffecten evalueren,
met inbegrip van:
–
het bestaan van een toereikende
beschikbaarheid van alternatieve
voorwerpen;
–
de milieueffecten van alternatieve
producten op basis van een
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levenscyclusbenadering;
–
indien van toepassing, de effecten
op de vereisten voor geschiktheid om met
levensmiddelen in contact te komen, op de
productie van voedselafval, op de goede
hygiënische praktijken en
productiepraktijken, op de
informatieverlening aan de consument en
op de door de huidige wetgeving vereiste
traceerbaarheid;
–
de effecten op de interne markt, op
internationale handelsovereenkomsten en
op consumentenprijzen;
–
de effecten op de veiligheid en de
gezondheid van consumenten, met name
kinderen;
–
de doeltreffendheid van
alternatieve maatregelen zoals vrijwillige
overeenkomsten;
–
de invoering van efficiënte
inzamelings- en recyclingsystemen met
het oog op het behalen van de
doelstellingen die in het pakket circulaire
economie zijn vastgesteld;
–
de invoering van doeltreffende
controlesystemen en sancties met
betrekking tot het achterlaten van
afvalstoffen.
Or. en
Motivering
Het is essentieel om nauwkeurige levenscyclusbeoordelingen te verrichten voor alle mogelijke
alternatieven/alternatieve materialen zodat kan worden gewaarborgd dat de richtlijn reële
gunstige milieueffecten oplevert.

Amendement 315
Claudiu Ciprian Tănăsescu
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
1 bis. Alvorens zulke maatregelen vast te
stellen, verrichten de lidstaten een
beoordeling van de economische,
maatschappelijke en milieueffecten,
waarbij ze met name rekening houden
met de beschikbaarheid van alternatieve
producten en de milieueffecten ervan,
mogelijke effecten op de
voedingsmiddelenwetgeving en de
doeltreffendheid van alternatieve
maatregelen.
Or. en

Amendement 316
Massimo Paolucci, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Jytte Guteland, Renata Briano,
Simona Bonafè, Giorgos Grammatikakis
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.
De Commissie kan een
uitvoeringshandeling vaststellen waarin de
methodes worden vastgesteld voor de
berekening en verificatie van de
aanzienlijke vermindering in consumptie
van de kunststofproducten voor eenmalig
gebruik waarnaar in lid 1 wordt verwezen.
Die uitvoeringshandeling wordt vastgesteld
volgens de in artikel 16, lid 2, bedoelde
onderzoeksprocedure.

2.
De Commissie stelt een
uitvoeringshandeling vast waarin de
methodes worden vastgesteld voor de
berekening en verificatie van de
aanzienlijke vermindering in consumptie
van de kunststofproducten voor eenmalig
gebruik waarnaar in lid 1 wordt verwezen.
Die uitvoeringshandeling wordt [één jaar
na de einddatum voor omzetting van deze
richtlijn] vastgesteld volgens de in
artikel 16, lid 2, bedoelde
onderzoeksprocedure.
Or. it

Amendement 317
Seb Dance, Rory Palmer
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.
De Commissie kan een
uitvoeringshandeling vaststellen waarin de
methodes worden vastgesteld voor de
berekening en verificatie van de
aanzienlijke vermindering in consumptie
van de kunststofproducten voor eenmalig
gebruik waarnaar in lid 1 wordt verwezen.
Die uitvoeringshandeling wordt vastgesteld
volgens de in artikel 16, lid 2, bedoelde
onderzoeksprocedure.

2.
De Commissie stelt tegen ... [12
maanden voor de einddatum voor
omzetting van deze richtlijn] een
uitvoeringshandeling vast waarin de
methodes worden vastgesteld voor de
berekening en verificatie van de
aanzienlijke vermindering in consumptie
van de kunststofproducten voor eenmalig
gebruik waarnaar in lid 1 wordt verwezen.
Die uitvoeringshandeling wordt vastgesteld
volgens de in artikel 16, lid 2, bedoelde
onderzoeksprocedure.
Or. en

Amendement 318
Lynn Boylan, Younous Omarjee
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.
De Commissie kan een
uitvoeringshandeling vaststellen waarin de
methodes worden vastgesteld voor de
berekening en verificatie van de
aanzienlijke vermindering in consumptie
van de kunststofproducten voor eenmalig
gebruik waarnaar in lid 1 wordt verwezen.
Die uitvoeringshandeling wordt vastgesteld
volgens de in artikel 16, lid 2, bedoelde
onderzoeksprocedure.

2.
De Commissie stelt tegen ... [12
maanden voor de einddatum voor
omzetting van deze richtlijn] een
uitvoeringshandeling vast waarin de
methodes worden vastgesteld voor de
berekening en verificatie van de
verminderingsstreefwaarden voor
consumptie van de kunststofproducten
voor eenmalig gebruik waarnaar in lid 1
wordt verwezen. Die uitvoeringshandeling
wordt vastgesteld volgens de in artikel 16,
lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.
Or. en

Amendement 319
Margrete Auken
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.
De Commissie kan een
uitvoeringshandeling vaststellen waarin de
methodes worden vastgesteld voor de
berekening en verificatie van de
aanzienlijke vermindering in consumptie
van de kunststofproducten voor eenmalig
gebruik waarnaar in lid 1 wordt verwezen.
Die uitvoeringshandeling wordt vastgesteld
volgens de in artikel 16, lid 2, bedoelde
onderzoeksprocedure.

2.
De Commissie stelt tegen ... [12
maanden voor de einddatum voor
omzetting van deze richtlijn] een
uitvoeringshandeling vast waarin de
methodes worden vastgesteld voor de
berekening en verificatie van de
verminderingsstreefwaarden voor
consumptie van de kunststofproducten
voor eenmalig gebruik waarnaar in artikel
4, lid 1, alinea 1 wordt verwezen. Die
uitvoeringshandeling wordt vastgesteld
volgens de in artikel 16, lid 2, bedoelde
onderzoeksprocedure.
Or. en

Amendement 320
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Laura Agea, Dario Tamburrano
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.
De Commissie kan een
uitvoeringshandeling vaststellen waarin de
methodes worden vastgesteld voor de
berekening en verificatie van de
aanzienlijke vermindering in consumptie
van de kunststofproducten voor eenmalig
gebruik waarnaar in lid 1 wordt verwezen.
Die uitvoeringshandeling wordt vastgesteld
volgens de in artikel 16, lid 2, bedoelde
onderzoeksprocedure.

2.
De Commissie stelt binnen één
jaar na de omzetting van deze richtlijn een
uitvoeringshandeling vast waarin de
methodes worden vastgesteld voor de
berekening en verificatie van de
doelstellingen voor vermindering in
consumptie van de kunststofproducten
voor eenmalig gebruik waarnaar in lid 1
wordt verwezen. Die uitvoeringshandeling
wordt vastgesteld volgens de in artikel 16,
lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.
Or. it
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Amendement 321
Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.
De Commissie kan een
uitvoeringshandeling vaststellen waarin
de methodes worden vastgesteld voor de
berekening en verificatie van de
aanzienlijke vermindering in consumptie
van de kunststofproducten voor eenmalig
gebruik waarnaar in lid 1 wordt verwezen.
Die uitvoeringshandeling wordt
vastgesteld volgens de in artikel 16, lid 2,
bedoelde onderzoeksprocedure.

2.
De lidstaten stellen afzonderlijk de
methodes vast voor de berekening en
verificatie van de aanzienlijke
vermindering in consumptie van de
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
waarnaar in lid 1 wordt verwezen. Die
methodes worden aan de Commissie
meegedeeld.

Or. fr

Amendement 322
Younous Omarjee
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
Artikel 4 bis
Filters en tabaksproducten
Wat filters, verpakkingen en
tabaksproducten betreft, nemen de
lidstaten bindende maatregelen ten
aanzien van de producenten met het oog
op:
–
het geleidelijk verminderen van de
productie van kunststoffen filters en
kunststofverpakkingen met het oog op een
volledig verbod tegen 2025;
–
het tegen 2025 onmiddellijk en
geleidelijk verminderen van het aandeel
kunststoffen en schadelijke producten in
filters, verpakkingen en tabaksproducten
die in de handel worden gebracht;
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–
het financieren van de inzameling
en recycling van filters, verpakkingen en
tabaksproducten.
Or. fr

Amendement 323
Danilo Oscar Lancini
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 5

Schrappen

Beperkingen op het in de handel brengen
De lidstaten verbieden dat de in deel B
van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
in de handel worden gebracht.
Or. it

Amendement 324
Jens Gieseke
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten verbieden dat de in deel B
van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
in de handel worden gebracht.

Schrappen

Or. de
Motivering
In principe is een vermindering van afval van kunststofproducten voor eenmalig gebruik
welkom. Deze vermindering moet echter niet worden verwezenlijkt door middel van
onevenredige verboden maar door voorlichting, bewustmaking en markering.
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Amendement 325
Lynn Boylan, Younous Omarjee
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten verbieden dat de in deel B van
de bijlage opgenomen kunststofproducten
voor eenmalig gebruik in de handel worden
gebracht.

De lidstaten verbieden dat de in deel B van
de bijlage opgenomen kunststofproducten
voor eenmalig gebruik in de handel worden
gebracht.
Aangezien andere producten dan de
producten die onder deze richtlijn vallen,
aanzienlijk bijdragen aan het mariene
zwerfvuil, zijn de lidstaten bevoegd om op
die producten dezelfde maatregelen toe te
passen die gelden voor de in deel B van de
bijlage opgenomen voorwerpen. De
lidstaten brengen de Commissie op de
hoogte wanneer ze deze maatregelen
vaststellen en vermelden daarbij hun
beweegredenen, het wetenschappelijk
bewijs ter ondersteuning en gegevens over
de praktische uitvoering en handhaving.
Or. en

Amendement 326
Margrete Auken
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten verbieden dat de in deel B van
de bijlage opgenomen kunststofproducten
voor eenmalig gebruik in de handel worden
gebracht.

De lidstaten verbieden dat de in deel B van
de bijlage opgenomen kunststofproducten
voor eenmalig gebruik in de handel worden
gebracht. De lidstaten kunnen nog andere
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
dan de in deel B van de bijlage
opgenomen producten verbieden. De
lidstaten brengen de Commissie op de
hoogte wanneer ze deze maatregelen
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vaststellen en vermelden daarbij hun
beweegredenen, het wetenschappelijk
bewijs ter ondersteuning en gegevens over
de praktische uitvoering en handhaving.
Or. en
Motivering
Aangezien andere producten dan de producten die onder deze richtlijn vallen in de top tien
staan van producten die het vaakst bijdragen aan het mariene zwerfvuil op het grondgebied
van een bepaalde lidstaat, en in overeenstemming met het milieuprincipe van
verontreinigingsvoorkoming bij de bron, zijn de lidstaten bevoegd actie te ondernemen om
marien zwerfvuil te voorkomen door de dominerende bronnen in hun omgeving in redelijke
mate aan te pakken zodat de soepele werking van de interne markt niet op onevenredige wijze
wordt belemmerd.

Amendement 327
Julie Girling
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten verbieden dat de in deel B van
de bijlage opgenomen kunststofproducten
voor eenmalig gebruik in de handel worden
gebracht.

De lidstaten verbieden dat de in deel B van
de bijlage opgenomen kunststofproducten
voor eenmalig gebruik in de handel worden
gebracht, met uitzondering van producten
die voor ten minste 25 % gerecyclede
materialen bevatten.
Or. en

Motivering
Producten die gemaakt zijn van gerecyclede materialen moeten worden bevorderd, want het
gebruik ervan verbetert de inzameling en vermindert zwerfvuil.

Amendement 328
Younous Omarjee
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten verbieden dat de in deel B van
de bijlage opgenomen kunststofproducten
voor eenmalig gebruik in de handel worden
gebracht.

De lidstaten verbieden onmiddellijk dat de
in deel B van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
in de handel worden gebracht.
Or. fr

Amendement 329
Andrzej Grzyb
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
Alvorens die maatregelen vast te stellen,
verrichten de lidstaten een beoordeling
van de maatschappelijke, economische en
milieueffecten, met inbegrip van een
evaluatie van:
–
het bestaan van een toereikend
aanbod aan geschikte alternatieven;
–
de milieueffecten van alternatieve
producten;
–
indien van toepassing, de effecten
op de voedselhygiëne en de
voedselveiligheid, op voedselafval, goede
hygiënische praktijken, goede
productiepraktijken, informatieverlening
aan de consument en in de
voedingsmiddelenwetgeving van de Unie
vastgestelde traceerbaarheidseisen;
–
de effecten op de gezondheid en de
veiligheid van consumenten, met name de
veiligheid van kinderen.
Or. en

Amendement 330
Giovanni La Via
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
Het gebruik van alternatieve materialen
in de in alinea 1 bedoelde producten is in
overeenstemming met de in artikel 4 van
Richtlijn 2008/98/EG vastgestelde
afvalhiërarchie, met de in artikel 3, punt
12, van Richtlijn 2008/98/EG vermelde
preventie en met
Verordening (EG) nr. 1935/2004 inzake
materialen en voorwerpen bestemd om
met levensmiddelen in contact te komen,
en die alternatieve materialen moeten
organisch recyclebaar zijn in
overeenstemming met de Europese
normen inzake industriële compostering.
Or. en
Motivering

In het voorstel wordt geen rekening gehouden met een van de belangrijkste doelstellingen van
de herziene wetgeving, de richtlijn betreffende verpakking en verpakkingsafval, de richtlijn
betreffende afvalstoffen en de onlangs gepubliceerde kunststoffenstrategie: recycling van de
in de handel gebrachte kunststofverpakkingen. Gezien het feit dat de richtlijn betreffende
afvalstoffen voorziet in een afvalhiërarchie, dient te worden opgemerkt dat in het voorstel van
de Europese Commissie één belangrijk punt ontbreekt: de mechanische of organische
recyclebaarheid van kunststofproducten die in het huidige voorstel worden behandeld.
Daarom moeten de materialen en de afvalinzameling die ervoor zorgen dat het product
efficiënt wordt gerecycled worden aangemoedigd.

Amendement 331
Andrzej Grzyb
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 6

Schrappen

Productvereisten
1.

De lidstaten zorgen ervoor dat de
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in deel C van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
met doppen en deksels waarvan een
aanzienlijk deel van kunststoffen is
gemaakt, alleen in de handel mogen
worden gebracht als de doppen en deksels
tijdens de fase van beoogd gebruik van het
product aan de verpakking bevestigd
blijven.
2.
Voor wat betreft de toepassing van
dit artikel wordt verondersteld dat metalen
doppen met kunststofverzegeling niet voor
een aanzienlijk deel van kunststoffen zijn
gemaakt.
3.
De Commissie verzoekt de
Europese normalisatieorganisaties
geharmoniseerde normen te ontwikkelen
met betrekking tot de in lid 1 bedoelde eis.
4.
Vanaf de dag waarop de in lid 3
genoemde geharmoniseerde normen in
het Publicatieblad van de Europese Unie
openbaar worden gemaakt, wordt
verondersteld dat de in lid 1 bedoelde
drankverpakkingen die in
overeenstemming zijn met die normen of
met delen ervan, ook in overeenstemming
zijn met de eis van lid 1 die wordt gedekt
door deze normen of delen ervan.
Or. en

Amendement 332
Danilo Oscar Lancini
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 6

Schrappen

Productvereisten
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de
in deel C van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
met doppen en deksels waarvan een
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aanzienlijk deel van kunststoffen is
gemaakt, alleen in de handel mogen
worden gebracht als de doppen en deksels
tijdens de fase van beoogd gebruik van het
product aan de verpakking bevestigd
blijven.
2.
Voor wat betreft de toepassing van
dit artikel wordt verondersteld dat metalen
doppen met kunststofverzegeling niet voor
een aanzienlijk deel van kunststoffen zijn
gemaakt.
3.
De Commissie verzoekt de
Europese normalisatieorganisaties
geharmoniseerde normen te ontwikkelen
met betrekking tot de in lid 1 bedoelde eis.
4.
Vanaf de dag waarop de in lid 3
genoemde geharmoniseerde normen in
het Publicatieblad van de Europese Unie
openbaar worden gemaakt, wordt
verondersteld dat de in lid 1 bedoelde
drankverpakkingen die in
overeenstemming zijn met die normen of
met delen ervan, ook in overeenstemming
zijn met de eis van lid 1 die wordt gedekt
door deze normen of delen ervan.
Or. it

Amendement 333
Lynn Boylan, Younous Omarjee
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de in
deel C van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
met doppen en deksels waarvan een
aanzienlijk deel van kunststoffen is
gemaakt, alleen in de handel mogen
worden gebracht als de doppen en deksels
tijdens de fase van beoogd gebruik van het
product aan de verpakking bevestigd

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de in
deel C van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
alleen in de handel mogen worden gebracht
als de doppen en deksels tijdens de fase
van beoogd gebruik van het product aan de
verpakking bevestigd blijven.
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blijven.
Or. en

Amendement 334
Frédérique Ries
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de in
deel C van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
met doppen en deksels waarvan een
aanzienlijk deel van kunststoffen is
gemaakt, alleen in de handel mogen
worden gebracht als de doppen en deksels
tijdens de fase van beoogd gebruik van het
product aan de verpakking bevestigd
blijven.

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de in
deel C van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
met doppen en deksels waarvan een
aanzienlijk deel van kunststoffen is
gemaakt, alleen in de handel mogen
worden gebracht als de doppen en deksels
tijdens de fase van beoogd gebruik van het
product aan de verpakking bevestigd
blijven. In afwijking hiervan geldt deze
vereiste voor koolzuurhoudende dranken
na een bijkomende overgangsperiode van
twee jaar vanaf de in lid 4 genoemde
datum zodat er voldoende tijd is voor de
ontwikkeling van het product.
Or. en

Motivering
Dit amendement vervangt amendement 26 dat door de rapporteur werd ingediend in haar
ontwerpverslag dat op 10 juli 2018 werd gepubliceerd.

Amendement 335
Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de in
deel C van de bijlage opgenomen

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de in
deel C van de bijlage opgenomen
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kunststofproducten voor eenmalig gebruik
met doppen en deksels waarvan een
aanzienlijk deel van kunststoffen is
gemaakt, alleen in de handel mogen
worden gebracht als de doppen en deksels
tijdens de fase van beoogd gebruik van het
product aan de verpakking bevestigd
blijven.

kunststofproducten voor eenmalig gebruik
met doppen en deksels waarvan een
aanzienlijk deel van kunststoffen is
gemaakt, alleen in de handel mogen
worden gebracht als de kostenefficiënte
voorwaarden voor recycling zijn
gecontroleerd, met name als het doppen
en deksels betreft die tijdens de fase van
beoogd gebruik van het product aan de
verpakking bevestigd blijven. Voor losse
doppen en deksels zorgen de lidstaten
voor het invoeren van
recyclingmogelijkheden, bijvoorbeeld
middels een statiegeldregeling.
Or. fr

Amendement 336
Michel Dantin, Angélique Delahaye
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de in
deel C van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
met doppen en deksels waarvan een
aanzienlijk deel van kunststoffen is
gemaakt, alleen in de handel mogen
worden gebracht als de doppen en deksels
tijdens de fase van beoogd gebruik van het
product aan de verpakking bevestigd
blijven.

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de in
deel C van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
met doppen en deksels waarvan een
aanzienlijk deel van kunststoffen is
gemaakt, alleen in de handel mogen
worden gebracht als de doppen en deksels
tijdens de fase van beoogd gebruik van het
product aan de verpakking bevestigd
blijven. Bij afwijking kunnen de lidstaten
besluiten de eerste alinea van dit lid niet
op bepaalde producten toe te passen om
naar behoren gerechtvaardigde redenen
van hygiëne en voedselveiligheid.
Or. fr

Amendement 337
Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Massimo Paolucci, Soledad Cabezón Ruiz
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de in
deel C van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
met doppen en deksels waarvan een
aanzienlijk deel van kunststoffen is
gemaakt, alleen in de handel mogen
worden gebracht als de doppen en deksels
tijdens de fase van beoogd gebruik van het
product aan de verpakking bevestigd
blijven.

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de in
deel C van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
met doppen en deksels waarvan een
aanzienlijk deel van kunststoffen is
gemaakt, alleen in de handel mogen
worden gebracht als de doppen en deksels
tijdens de fase van beoogd gebruik van het
product aan de verpakking bevestigd
blijven en ze allebei gemaakt zijn van
hetzelfde soort kunststof als het in het
identificatiesysteem in bijlage I bij
Beschikking 97/129/EG van de
Commissie opgenomen kunststof.
Or. it

Motivering
Op grond van de door de Commissie vastgestelde regel om de selectie te vergemakkelijken en
de gerecyclede hoeveelheden ervan te laten toenemen, moeten nadere voorschriften inzake het
ecologisch ontwerp van doppen en deksels worden ontwikkeld.

Amendement 338
Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de in
deel C van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
met doppen en deksels waarvan een
aanzienlijk deel van kunststoffen is
gemaakt, alleen in de handel mogen
worden gebracht als de doppen en deksels
tijdens de fase van beoogd gebruik van het
product aan de verpakking bevestigd
blijven.
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1.
Vanaf de dag waarop de in lid 3
genoemde geharmoniseerde normen in
het Publicatieblad van de Europese Unie
openbaar worden gemaakt, zorgen de
lidstaten ervoor dat de in deel C van de
bijlage opgenomen kunststofproducten
voor eenmalig gebruik met
kunststofdoppen en -deksels alleen in de
handel mogen worden gebracht als de
doppen en deksels tijdens de fase van
beoogd gebruik van het product aan de
74/177
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verpakking bevestigd blijven.
Or. en

Amendement 339
Pilar Ayuso
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de in
deel C van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
met doppen en deksels waarvan een
aanzienlijk deel van kunststoffen is
gemaakt, alleen in de handel mogen
worden gebracht als de doppen en deksels
tijdens de fase van beoogd gebruik van het
product aan de verpakking bevestigd
blijven.

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de in
deel C van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
met doppen en deksels waarvan een
aanzienlijk deel van kunststoffen is
gemaakt, alleen in de handel mogen
worden gebracht als de doppen en deksels
tijdens de fase van beoogd gebruik van het
product aan de verpakking bevestigd
blijven en als dat technisch haalbaar is.
Or. en

Amendement 340
Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
1 bis. Wat de in de delen A en B van de
bijlage opgenomen kunststofproducten
voor eenmalig gebruik betreft, zorgen de
lidstaten ervoor dat de gevolgen voor het
milieu en de gezondheid van de
alternatieven wordt geëvalueerd
gedurende de gehele levenscyclus – de in
de productielocatie geldende sociale en
milieunormen, het vervoer, de
recyclingvoorwaarden –, zodat de
vervanging alleen effectief gebeurt als die
overeenkomt met de doelstellingen van
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deze richtlijn.
Or. fr

Amendement 341
Lynn Boylan, Younous Omarjee
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat
tegen 2025 de in lid 1 vermelde producten
ten minste 35 % niet-giftig gerecycled
materiaal bevatten. Tegen 2022 keurt de
Commissie uitvoeringshandelingen goed
waarin de methoden worden vastgesteld
voor de berekening van het gehalte aan
gerecycled materiaal. Die
uitvoeringshandelingen worden
vastgesteld overeenkomstig de in artikel
16, lid 2, van deze richtlijn bedoelde
onderzoeksprocedure.
Or. en

Amendement 342
Kathleen Van Brempt, Massimo Paolucci, Jytte Guteland
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat
tegen 2025 kunststofdrankflessen ten
minste 50 % gerecycled materiaal
bevatten.
Tegen 2022 keurt de Commissie een
uitvoeringshandeling goed waarin de
methoden worden vastgesteld voor de
berekening, de monitoring en de
verslaglegging van het gehalte aan
gerecycled materiaal. Die
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uitvoeringshandeling wordt vastgesteld
volgens de in artikel 16, lid 2, bedoelde
onderzoeksprocedure.
Or. en
Motivering
Om het aantal kunststofdrankflessen voor eenmalig gebruik die in het milieu worden
achtergelaten te verminderen en om "downcycling" tot producten die een bron van
microplastics of microvezels kunnen zijn te voorkomen, is het van belang vraag naar
afgevoerde kunststofdrankflessen te creëren en ze te "upcyclen" in gesloten materiaallussen.
Door een hoge streefwaarde voor gerecycled materiaal in nieuwe kunststofdrankflessen vast
te stellen, zullen producenten uiterst doeltreffende systemen voor gescheiden inzameling en
recycling ontwikkelen.

Amendement 343
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio, Lorenzo Cesa, Massimiliano Salini, Stefano Maullu,
Giovanni La Via
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.
Voor wat betreft de toepassing van
dit artikel wordt verondersteld dat metalen
doppen met kunststofverzegeling niet voor
een aanzienlijk deel van kunststoffen zijn
gemaakt.

Schrappen

Or. en
Motivering
Metalen doppen of deksels met kunststofverzegeling kunnen ten onrechte worden gezien als
duurzamer dan soortgelijke voorwerpen die volledig uit kunststof bestaan. In dit verband
geven de bepalingen in lid 1 al de nodige informatie voor wat betreft productvereisten.

Amendement 344
Lynn Boylan, Younous Omarjee
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.
Voor wat betreft de toepassing van
dit artikel wordt verondersteld dat metalen
doppen met kunststofverzegeling niet voor
een aanzienlijk deel van kunststoffen zijn
gemaakt.

2.
Voor wat betreft de toepassing van
dit artikel worden metalen doppen of
deksels met kunststofverzegeling niet
gezien als doppen en deksels voor in deel
C opgenomen producten.
Or. en

Amendement 345
Margrete Auken
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
2 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de
in deel C van de bijlage opgenomen
producten voor eenmalig gebruik die in de
handel worden gebracht, recyclebaar zijn.
Or. en

Amendement 346
Frédérique Ries
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.
De Commissie verzoekt de
Europese normalisatieorganisaties
geharmoniseerde normen te ontwikkelen
met betrekking tot de in lid 1 bedoelde eis.

3.
De Commissie verzoekt de
Europese normalisatieorganisaties
geharmoniseerde normen te ontwikkelen
met betrekking tot de in lid 1 bedoelde eis.
In deze normen wordt rekening gehouden
met de noodzaak om de nodige sterkte,
betrouwbaarheid en veiligheid van
sluitingen van flessen, met inbegrip van
flessen voor koolzuurhoudende dranken,
aan te houden.
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Or. en
Motivering
Houdt verband met het nieuwe amendement op artikel 6, lid 1.

Amendement 347
Massimo Paolucci, Jytte Guteland, Jo Leinen, Simona Bonafè
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.
De Commissie verzoekt de
Europese normalisatieorganisaties
geharmoniseerde normen te ontwikkelen
met betrekking tot de in lid 1 bedoelde eis.

3.
De Commissie verzoekt de
Europese normalisatieorganisaties vóór
[twee jaar na de inwerkingtreding van
deze richtlijn] geharmoniseerde normen te
ontwikkelen met betrekking tot de in lid 1
bedoelde eis.
Or. it

Motivering
Deze wijziging is bedoeld om ervoor te zorgen dat bij het verstrijken van de termijn als
bedoeld in artikel 17, lid 1, punt 2), voor de toepassing van artikel 6, de geharmoniseerde
normen reeds zijn goedgekeurd.

Amendement 348
Karl-Heinz Florenz, Annie Schreijer-Pierik, Francesc Gambús, Birgit Collin-Langen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.
De Commissie verzoekt de
Europese normalisatieorganisaties
geharmoniseerde normen te ontwikkelen
met betrekking tot de in lid 1 bedoelde eis.

3.
De Commissie verzoekt de
Europese normalisatieorganisaties tegen ...
[3 maanden na de inwerkingtreding van
deze richtlijn] geharmoniseerde normen te
ontwikkelen met betrekking tot de in lid 1
bedoelde eis.
Or. en
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Amendement 349
Lynn Boylan, Younous Omarjee
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.
De Commissie verzoekt de
Europese normalisatieorganisaties
geharmoniseerde normen te ontwikkelen
met betrekking tot de in lid 1 bedoelde eis.

3.
De Commissie verzoekt de
Europese normalisatieorganisaties
geharmoniseerde normen te ontwikkelen
voor de in lid 1 bedoelde eis.
Or. en

Amendement 350
Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.
Vanaf de dag waarop de in lid 3
genoemde geharmoniseerde normen in het
Publicatieblad van de Europese Unie
openbaar worden gemaakt, wordt
verondersteld dat de in lid 1 bedoelde
drankverpakkingen die in
overeenstemming zijn met die normen of
met delen ervan, ook in overeenstemming
zijn met de eis van lid 1 die wordt gedekt
door deze normen of delen ervan.

4.
Vanaf de dag waarop de in lid 3
genoemde geharmoniseerde normen in het
Publicatieblad van de Europese Unie
openbaar worden gemaakt, wordt
verondersteld dat de in deel C van de
bijlage opgenomen kunststofproducten
voor eenmalig gebruik die in
overeenstemming zijn met die normen of
met delen ervan, ook in overeenstemming
zijn met de eis van lid 1 die wordt gedekt
door deze normen of delen ervan.
Or. en

Amendement 351
Massimo Paolucci, Miriam Dalli
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
4 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de
in deel A van de bijlage opgenomen en
gedeeltelijk van kunststoffen gemaakte
bekers voor dranken alleen in de handel
mogen worden gebracht als hun
polymeerdeklagen biologisch afbreekbaar
en composteerbaar zijn.
Or. it

Amendement 352
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Laura Agea, Dario Tamburrano
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
4 bis. De in deel C van de bijlage
opgenomen drankverpakkingen moeten,
teneinde in de handel gebracht te kunnen
worden, tegen 2025 voor ten minste 25 %
uit gerecycled materiaal bestaan, en tegen
2030 voor 50 %.
Or. it

Amendement 353
Lynn Boylan, Younous Omarjee, Kateřina Konečná
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
4 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat met
de productvereisten voor alle in deze
richtlijn bedoelde producten wordt
voorkomen dat gevaarlijke chemische
stoffen worden gebruikt in de
samenstelling ervan.
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Or. en

Amendement 354
Margrete Auken
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
4 bis. De lidstaten verbieden het
georganiseerd, opzettelijk oplaten van
ballons in de atmosfeer tijdens openbare
of private evenementen.
Or. en
Motivering

Er zijn al heel wat verboden op lokaal (> 50 in het Verenigd Koninkrijk) en op staatsniveau
(Californië, Florida, Tennessee, Virginia) vastgesteld om te voorkomen dat ballons massaal
worden opgelaten.

Amendement 355
Massimo Paolucci, Miriam Dalli
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
4 bis. De lidstaten verbieden het
opzettelijk oplaten van ballons in de
atmosfeer tijdens openbare of private
evenementen.
Or. en

Amendement 356
Margrete Auken
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
4 ter. De lidstaten zorgen ervoor dat alle
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
zoals bedoeld in deze richtlijn geen stoffen
bevatten die voldoen aan de criteria om te
worden geïdentificeerd als zeer
zorgwekkende stof krachtens artikel 57
van Reach.
Or. en
Motivering

Met de invoering van productvereisten moet het gebruik van gevaarlijke chemische stoffen in
de samenstelling van het kunststofproduct worden behandeld om te voorkomen dat deze in de
ontwerpfase worden gebruikt. Een voorbeeld hiervan is bisfenol A, een gekende
hormoonontregelende stof. Studies vermelden bovendien ook andere bisfenolen, zoals bisfenol
F en bisfenol S, als hormoonontregelende stoffen, styreen monomeer als een stof met
carcinogene en mutagene effecten en vinylchloridemonomeer als een carcinogene stof met
mutagene effecten en dergelijke.

Amendement 357
Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Younous Omarjee
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4 quater (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
4 quater.
De lidstaten zorgen ervoor
dat met de productvereisten voor alle in
deze richtlijn bedoelde producten wordt
voorkomen dat gevaarlijke chemische
stoffen worden gebruikt in de
samenstelling ervan.
Or. en

Amendement 358
Massimo Paolucci, Jytte Guteland, Guillaume Balas, Giorgos Grammatikakis, Carlos
Zorrinho, Miriam Dalli
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4 ter (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
4 ter. De lidstaten voorkomen het
gebruik van gevaarlijke chemische stoffen
in de samenstelling van de in deel D van
de bijlage opgenomen maandverbanden,
tampons en tamponapplicators en nemen
maatregelen om alternatieven voor
meermalig gebruik algemeen beschikbaar
te stellen.
Or. en

Amendement 359
Lynn Boylan, Younous Omarjee
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4 ter (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
4 ter. De artikelen 16 t/m 29 van
Verordening (EG) nr. 765/2008
betreffende markttoezicht zijn van
toepassing op producten zoals bedoeld in
lid 1 en in de bijbehorende
uitvoeringshandelingen.
Or. en

Amendement 360
Massimo Paolucci, Jo Leinen, Jytte Guteland, Renata Briano, Simona Bonafè
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de in
deel D van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
die in de handel worden gebracht, worden
PE627.611v01-00

NL

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat
zowel de verpakking van meerdere
eenheden als elke afzonderlijk verpakte
eenheid van de in deel D van de bijlage
84/177

AM\1162121NL.docx

voorzien van een opvallende, duidelijk
leesbare en onuitwisbare markering met
informatie voor de consument over een of
meer van de volgende zaken:

opgenomen kunststofproducten voor
eenmalig gebruik die in de handel worden
gebracht, worden voorzien van een
opvallende, duidelijk leesbare en
onuitwisbare markering met informatie
voor de consument over het volgende:
Or. it

Amendement 361
Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de in
deel D van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
die in de handel worden gebracht, worden
voorzien van een opvallende, duidelijk
leesbare en onuitwisbare markering met
informatie voor de consument over een of
meer van de volgende zaken:

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de in
deel D van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
of verpakking van de producten die in de
handel worden gebracht, worden voorzien
van een opvallende, duidelijk leesbare en
onuitwisbare markering met informatie
voor de consument over een of meer van
de volgende zaken:
Or. en

Motivering
Mogelijk is het niet haalbaar om deze informatie op bepaalde categorieën van producten aan
te brengen, dus moet er een haalbaar alternatief bestaan.

Amendement 362
Karl-Heinz Florenz, Annie Schreijer-Pierik, Francesc Gambús, Birgit Collin-Langen,
Peter Liese
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de in
deel D van de bijlage opgenomen

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de
verkoopverpakkingen van de in deel D van
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kunststofproducten voor eenmalig gebruik
die in de handel worden gebracht, worden
voorzien van een opvallende, duidelijk
leesbare en onuitwisbare markering met
informatie voor de consument over een of
meer van de volgende zaken:

de bijlage opgenomen kunststofproducten
voor eenmalig gebruik die in de handel
worden gebracht, worden voorzien van een
opvallende, duidelijk leesbare en
onuitwisbare markering met informatie
voor de consument over het volgende:
Or. en

Motivering
Het is logischer dat de verkoopverpakking en niet het product als zodanig de markering krijgt
(bijvoorbeeld: de verpakking van de vochtige doekjes, maar niet het vochtige doekje zelf). Om
de interne markt te beschermen, moet de markering dezelfde zijn in heel Europa en niet naar
keuze van de lidstaten.

Amendement 363
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio, Lorenzo Cesa, Massimiliano Salini, Stefano Maullu,
Giovanni La Via
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de in
deel D van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
die in de handel worden gebracht, worden
voorzien van een opvallende, duidelijk
leesbare en onuitwisbare markering met
informatie voor de consument over een of
meer van de volgende zaken:

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
die in de handel worden gebracht, worden
voorzien van een opvallende, duidelijk
leesbare en onuitwisbare markering met
informatie voor de consument over een of
meer van de volgende zaken:

Or. en

Amendement 364
Sirpa Pietikäinen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst
1.

De lidstaten zorgen ervoor dat de in
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deel D van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
die in de handel worden gebracht, worden
voorzien van een opvallende, duidelijk
leesbare en onuitwisbare markering met
informatie voor de consument over een of
meer van de volgende zaken:

deel D van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
die in de handel worden gebracht, worden
voorzien van een opvallende, duidelijk
leesbare en onuitwisbare markering met
informatie voor de consument over:

Or. en

Amendement 365
Lynn Boylan, Younous Omarjee
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de in
deel D van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
die in de handel worden gebracht, worden
voorzien van een opvallende, duidelijk
leesbare en onuitwisbare markering met
informatie voor de consument over een of
meer van de volgende zaken:

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de in
deel D van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
die in de handel worden gebracht, worden
voorzien van een opvallende, duidelijk
leesbare en onuitwisbare markering met
informatie voor de consument over het
volgende:
Or. en

Amendement 366
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Laura Agea, Dario Tamburrano
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de in
deel D van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
die in de handel worden gebracht, worden
voorzien van een opvallende, duidelijk
leesbare en onuitwisbare markering met
informatie voor de consument over een of
meer van de volgende zaken:

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de in
deel D van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
die in de handel worden gebracht, worden
voorzien van een opvallende, duidelijk
leesbare en onuitwisbare markering met
informatie voor de consument over het
volgende:
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Or. it

Amendement 367
Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Soledad Cabezón Ruiz
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de in
deel D van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
die in de handel worden gebracht, worden
voorzien van een opvallende, duidelijk
leesbare en onuitwisbare markering met
informatie voor de consument over een of
meer van de volgende zaken:

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de in
deel D van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
die in de handel worden gebracht, worden
voorzien van een opvallende, duidelijk
leesbare en onuitwisbare markering met
informatie voor de consument over het
volgende:
Or. it

Amendement 368
Mark Demesmaeker
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de in
deel D van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
die in de handel worden gebracht, worden
voorzien van een opvallende, duidelijk
leesbare en onuitwisbare markering met
informatie voor de consument over een of
meer van de volgende zaken:

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de in
deel D van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
die in de handel worden gebracht, worden
voorzien van een opvallende, duidelijk
leesbare en onuitwisbare markering met
informatie voor de consument over het
volgende:
Or. en

Motivering
Er moet aan beide vereisten worden voldaan.
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Amendement 369
Margrete Auken
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de in
deel D van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
die in de handel worden gebracht, worden
voorzien van een opvallende, duidelijk
leesbare en onuitwisbare markering met
informatie voor de consument over een of
meer van de volgende zaken:

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de in
deel D van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
die in de handel worden gebracht, worden
voorzien van een opvallende, duidelijk
leesbare en onuitwisbare markering met
informatie voor de consument over het
volgende:
Or. en

Motivering
De consumenten moeten alle hierna vermelde informatie krijgen.

Amendement 370
Renate Sommer
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de in
deel D van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
die in de handel worden gebracht, worden
voorzien van een opvallende, duidelijk
leesbare en onuitwisbare markering met
informatie voor de consument over een of
meer van de volgende zaken:

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de in
deel D van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
die in de handel worden gebracht, worden
voorzien van een opvallende, duidelijk
leesbare en onuitwisbare markering met
informatie voor de consument over een of
meer van de volgende zaken, voor zover
een dergelijke markering met het oog op
de omvang van het product kan worden
aangebracht:
Or. de
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Amendement 371
Mairead McGuinness
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de in
deel D van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
die in de handel worden gebracht, worden
voorzien van een opvallende, duidelijk
leesbare en onuitwisbare markering met
informatie voor de consument over een of
meer van de volgende zaken:

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de in
deel D van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
die in de handel worden gebracht, worden
voorzien van een opvallend, duidelijk
leesbaar en onuitwisbaar etiket met
informatie voor de consument over een of
meer van de volgende zaken:
Or. en

Amendement 372
Lynn Boylan, Younous Omarjee
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)
passende manieren om het product
te verwijderen of en
verwijderingsmethoden die voor dit
product vermeden moeten worden,

(a)
passende manieren om het product
te verwijderen en bepaalde
verwijderingsmethoden die voor dit
product vermeden moeten worden, indien
relevant,
Or. en

Amendement 373
Massimo Paolucci, Jytte Guteland, Renata Briano, Simona Bonafè
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)
passende manieren om het product
te verwijderen of en
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(a)
passende manieren om het product
te verwijderen en verwijderingsmethoden
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verwijderingsmethoden die voor dit
product vermeden moeten worden,

die vermeden moeten worden,

Or. it

Amendement 374
Sirpa Pietikäinen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)
de negatieve effecten op het milieu
van ongepaste afvalverwijdering van de
producten, of

(b)
de negatieve effecten op het milieu
van ongepaste afvalverwijdering van de
producten, en
Or. en

Amendement 375
Mark Demesmaeker
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)
de negatieve effecten op het milieu
van ongepaste afvalverwijdering van de
producten, of

(b)
de negatieve effecten op het milieu
van ongepaste afvalverwijdering van de
producten.
Or. en

Motivering
Er moet aan beide vereisten worden voldaan.

Amendement 376
Karl-Heinz Florenz, Annie Schreijer-Pierik, Francesc Gambús, Birgit Collin-Langen,
Peter Liese
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)
de negatieve effecten op het milieu
van ongepaste afvalverwijdering van de
producten, of

(b)
de negatieve effecten op het milieu
van ongepaste afvalverwijdering van de
producten,
Or. en

Motivering
Om de interne markt te beschermen, moet de markering dezelfde zijn in heel Europa en niet
naar keuze van de lidstaten.

Amendement 377
Mark Demesmaeker
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)
de aanwezigheid van kunststoffen
in het product.

Schrappen

Or. en
Motivering
De toegevoegde waarde van deze vereiste voor de consument is onduidelijk, vooral in het
oorspronkelijke voorstel waar het volstaat om aan één vereiste te voldoen.

Amendement 378
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio, Lorenzo Cesa, Massimiliano Salini, Stefano Maullu,
Giovanni La Via
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)
de aanwezigheid van kunststoffen
in het product.

Schrappen

Or. en
PE627.611v01-00
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Amendement 379
Massimo Paolucci, Jo Leinen, Renata Briano, Simona Bonafè, Carlos Zorrinho
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)
de aanwezigheid van kunststoffen
in het product.

(c)
de aanwezigheid van kunststoffen
in het product en, indien van toepassing,
alternatieve producten met vergelijkbare
eigenschappen.
Or. it

Amendement 380
Margrete Auken
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)
de aanwezigheid van kunststoffen
in het product.

(c)
de aanwezigheid van kunststoffen
in het product en, indien van toepassing,
de beschikbaarheid van alternatieven.
Or. en

Amendement 381
Lynn Boylan, Younous Omarjee
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)
de aanwezigheid van kunststoffen
in het product.

(c)
de aanwezigheid van kunststoffen
in het product uitgedrukt in procent;
Or. en
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Amendement 382
Karl-Heinz Florenz, Annie Schreijer-Pierik, Francesc Gambús, Birgit Collin-Langen,
Peter Liese
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)
de aanwezigheid van kunststoffen
in het product.

(c)
de aanwezigheid van kunststoffen
in het product, en
Or. en
Motivering

Om de interne markt te beschermen, moet de markering dezelfde zijn in heel Europa en niet
naar keuze van de lidstaten.

Amendement 383
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Laura Agea
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter c bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(c bis) de aanwezigheid in het product
van zorgwekkende chemische stoffen,
zoals gevaarlijke metalen, ftalaten, PFAS,
bisfenolen, alsook hormoonontregelende
stoffen en andere zeer zorgwekkende
stoffen (SVHC) in het kader van
Verordening (EU) 1907/2006.
Or. en

Amendement 384
Michèle Rivasi
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter c bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(c bis) de aanwezigheid van secundaire
grondstoffen (verkregen door recycling)
en het gehalte ervan in de productie van
hun producten.
Or. fr
Motivering

Het is van essentieel belang dat afzetters consumenten, alsook met afvalinzameling en verwerking belaste actoren, duidelijk informeren over het gebruik van secundaire
grondstoffen (verkregen door recycling) en het gehalte ervan in de productie van hun
producten. Deze informatie draagt bij tot de ontwikkeling van verantwoord kopen voor
consumenten en bevordert de opzet van een betrouwbare keten van secundaire grondstoffen.

Amendement 385
Lynn Boylan, Younous Omarjee
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter c bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(c bis) de aanwezigheid van zeer
zorgwekkende stoffen (SVHC) zoals
uiteengezet in de autorisatielijst van
Reach;
Or. en

Amendement 386
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Laura Agea, Dario Tamburrano
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter c bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(c bis) herbruikbare alternatieven voor
het product indien dergelijke
alternatieven bestaan.
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Or. it

Amendement 387
Younous Omarjee
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter c bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(c bis) de aanwezigheid van chemische
producten of schadelijke stoffen in het
product,
Or. fr

Amendement 388
Michèle Rivasi
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter c ter (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(c ter) de mogelijke recyclebaarheid van
het product.
Or. fr
Motivering

Het is dus van essentieel belang consumenten, alsook met afvalinzameling en -verwerking
belaste actoren, duidelijk te informeren over de mogelijke recyclebaarheid van hun
producten. Deze informatie draagt bij tot de ontwikkeling van verantwoord kopen voor
consumenten en bevordert de opzet van een betrouwbare keten van secundaire grondstoffen.

Amendement 389
Younous Omarjee
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter c ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(c ter) de mogelijke recyclebaarheid van
het product.
Or. fr

Amendement 390
Karl-Heinz Florenz, Annie Schreijer-Pierik, Francesc Gambús, Birgit Collin-Langen,
Peter Liese
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter c bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(c bis) de recyclebaarheid van een
product.
Or. en
Motivering

De recyclebaarheid van een product is belangrijke informatie voor consumenten en zorgt
ervoor dat zij een geïnformeerde keuze kunnen maken.

Amendement 391
Lynn Boylan, Younous Omarjee
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter c ter (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(c ter) een gestandaardiseerd symbool om
aan te geven of er niet uit kunststof
vervaardigde of herbruikbare
alternatieven in de handel verkrijgbaar
zijn. De Commissie legt aan de hand van
een uitvoeringshandeling voor dit doel
een gestandaardiseerd symbool voor.
Or. en
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Amendement 392
Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Massimo Paolucci, Soledad Cabezón Ruiz
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de
in deel D bis van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
die in de handel worden gebracht, worden
voorzien van een duidelijk leesbare en
onuitwisbare markering in grote letters
met informatie over de hoeveelheid
gerecycled kunststof in het product.
Or. it

Amendement 393
Massimo Paolucci, Jytte Guteland, Simona Bonafè
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.
De Commissie stelt tegen … [12
maanden vóór de einddatum voor
omzetting van deze richtlijn] een
uitvoeringshandeling vast met daarin de
specificaties voor de markering van lid 1.
Die uitvoeringshandeling wordt
vastgesteld volgens de in artikel 16, lid 2,
bedoelde onderzoeksprocedure.

2.
De Commissie stelt tegen … [12
maanden vóór de einddatum voor
omzetting van deze richtlijn] een
gedelegeerde handeling vast met daarin de
specificaties voor de markering van lid 1.
Die gedelegeerde handeling wordt
vastgesteld overeenkomstig artikel 16 bis.

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.
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Amendement 394
Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Birgit Collin-Langen, Peter Liese
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.
De Commissie stelt tegen … [12
maanden vóór de einddatum voor
omzetting van deze richtlijn] een
uitvoeringshandeling vast met daarin de
specificaties voor de markering van lid 1.
Die uitvoeringshandeling wordt vastgesteld
volgens de in artikel 16, lid 2, bedoelde
onderzoeksprocedure.

2.
De Commissie stelt tegen … [12
maanden vóór de einddatum voor
omzetting van deze richtlijn] een
uitvoeringshandeling vast met daarin de
specificaties voor de markering van lid 1,
houdt daarbij rekening met vrijwillige
sectorale overeenkomsten en misleidt de
consument niet. Die uitvoeringshandeling
wordt vastgesteld volgens de in artikel 16,
lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.
Or. en

Motivering
Er zijn verscheidene vrijwillige initiatieven vanuit de industrie die de consumenten
informeren over de correcte verwijdering van de producten. Het is dan ook nuttig om
daarmee rekening te houden en bij de ontwikkeling ervan samen te werken met de industrie.
Tegelijkertijd is het belangrijk dat de informatie duidelijk is en de consument niet misleidt
zodat de consument milieuvriendelijk kan handelen.

Amendement 395
Julie Girling, Elisabetta Gardini
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.
De Commissie stelt tegen … [12
maanden vóór de einddatum voor
omzetting van deze richtlijn] een
uitvoeringshandeling vast met daarin de
specificaties voor de markering van lid 1.
Die uitvoeringshandeling wordt vastgesteld
volgens de in artikel 16, lid 2, bedoelde
onderzoeksprocedure.
AM\1162121NL.docx

2.
De Commissie stelt tegen … [12
maanden vóór de einddatum voor
omzetting van deze richtlijn] een
uitvoeringshandeling vast met daarin de
specificaties voor de markering van lid 1
en houdt daarbij rekening met vrijwillige
sectorale overeenkomsten. Die
uitvoeringshandeling wordt vastgesteld
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volgens de in artikel 16, lid 2, bedoelde
onderzoeksprocedure.
Or. en
Motivering
Bestaande sectorale overeenkomsten zijn reeds in overeenstemming met artikel 7, lid 1, en de
Commissie dient hiermee rekening te houden alvorens de uitvoeringshandeling te publiceren.

Amendement 396
Lukas Mandl
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 8

Schrappen

Uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat
regelingen voor uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid worden
opgesteld voor alle in deel C van de
bijlage opgenomen kunststofproducten
voor eenmalig gebruik die op de EUmarkt in de handel worden gebracht, in
overeenstemming met bepalingen inzake
uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid van
Richtlijn 2008/98/EG.
2.
Wat de regelingen betreft die
krachtens lid 1 worden opgesteld, zorgen
de lidstaten ervoor dat de kosten voor de
inzameling van afval bestaande uit van de
in deel E van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
en voor het vervoer en de verwerking
ervan achteraf, met inbegrip van de
kosten voor de opruiming van zwerfvuil
en de kosten voor de in artikel 10
bedoelde bewustmakingsmaatregelen met
betrekking tot die producten, voor
rekening komt van de producenten van
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die producten.
Voor kunststoffen verpakkingsproducten
voor eenmalig gebruik vormen de
vereisten van dit lid een aanvulling op de
voorschriften van Richtlijn 94/62/EEG en
Richtlijn 2008/98/EG met betrekking tot
regelingen voor uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid.
3.
De lidstaten zorgen voor de
invoering van regelingen voor uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid voor
vistuig dat kunststoffen bevat en op de
EU-markt in de handel wordt gebracht, in
overeenstemming met de voorschriften
van Richtlijn 2008/98/EG met betrekking
tot uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid.
4.
Wat de krachtens lid 3 ingevoerde
regelingen betreft, zorgen de lidstaten
ervoor dat de producenten van vistuig dat
kunststoffen bevat de kosten dekken voor
de inzameling van afgedankt vistuig dat
kunststoffen bevat en dat bij de correcte
havenontvangstvoorzieningen is
afgeleverd in overeenstemming met de
EU-wet inzake
havenontvangstvoorzieningen of bij
andere gelijkwaardige inzamelsystemen
die buiten het toepassingsgebied van de
EU-wet inzake
havenontvangstvoorzieningen vallen, en
voor het vervoer en de behandeling ervan
achteraf. Ook de kosten van de in
artikel 10 bedoelde
bewustmakingsmaatregelen met
betrekking tot vistuig dat kunststoffen
bevat, is voor rekening van de
producenten.
De in dit lid vastgestelde vereisten vullen
de vereisten aan die van toepassing zijn op
afval van vissersboten zoals bepaald in de
EU-wet inzake
havenontvangstvoorzieningen.
Or. de
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Motivering
Volgens de voorgestelde richtlijn moeten de producenten de kosten voor de inzameling van
afval en ook de kosten voor het opruimen van het zwerfvuil dragen. De producenten kunnen
hier echter geen invloed op uitoefenen en daarom wordt dit artikel geschrapt.

Amendement 397
Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat
regelingen voor uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid worden
opgesteld voor alle in deel C van de
bijlage opgenomen kunststofproducten
voor eenmalig gebruik die op de EUmarkt in de handel worden gebracht, in
overeenstemming met bepalingen inzake
uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid van
Richtlijn 2008/98/EG.

Schrappen

Or. en
Motivering
Naar onze mening is de invoering van regelingen voor uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid voor de in deel E opgenomen producten niet
gerechtvaardigd. Het betreft hier verpakkingen (houders voor voedingsmiddelen, zakjes en
wikkels gemaakt van soepel materiaal, drankverpakkingen) waarvoor in de lidstaten al vele
jaren stelsels voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid van kracht zijn. Bovendien
zijn in het nieuwe afvalpakket speciale bepalingen voorzien met betrekking tot de verplichte
regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen. In andere
delen van de bijlage zijn ook andere producten opgenomen die geen verpakking zijn.

Amendement 398
Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat
regelingen voor uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid worden
opgesteld voor alle in deel C van de
bijlage opgenomen kunststofproducten
voor eenmalig gebruik die op de EUmarkt in de handel worden gebracht, in
overeenstemming met bepalingen inzake
uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid van
Richtlijn 2008/98/EG.

Amendement
Schrappen

Or. en

Amendement 399
Michel Dantin
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat
regelingen voor uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid worden
opgesteld voor alle in deel C van de bijlage
opgenomen kunststofproducten voor
eenmalig gebruik die op de EU-markt in de
handel worden gebracht, in
overeenstemming met bepalingen inzake
uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid van
Richtlijn 2008/98/EG.

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat
regelingen voor uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid worden
opgesteld voor alle in deel E van de bijlage
opgenomen kunststofproducten voor
eenmalig gebruik die op de EU-markt in de
handel worden gebracht, in
overeenstemming met bepalingen inzake
uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid van
Richtlijn 2008/98/EG. De kosten hiervan
worden op transparante wijze vastgesteld
en tussen de betrokken actoren onderling
verdeeld. De Commissie publiceert, in
overleg met de lidstaten, richtsnoeren met
betrekking tot de verdeling van de kosten
voor de opruiming van zwerfvuil dat
onder de regelingen voor uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid valt.
Or. fr
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Amendement 400
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat
regelingen voor uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid worden
opgesteld voor alle in deel C van de bijlage
opgenomen kunststofproducten voor
eenmalig gebruik die op de EU-markt in de
handel worden gebracht, in
overeenstemming met bepalingen inzake
uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid van
Richtlijn 2008/98/EG.

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat –
telkens wanneer dit nodig wordt geacht
om de in artikel 1 vastgestelde
doelstellingen te bereiken – regelingen
voor uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid worden
opgesteld voor alle in deel E van de bijlage
opgenomen kunststofproducten voor
eenmalig gebruik die op de EU-markt in de
handel worden gebracht, in
overeenstemming met bepalingen inzake
uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid van
Richtlijn 2008/98/EG.
Or. fr

Amendement 401
Jørn Dohrmann
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat
regelingen voor uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid worden
opgesteld voor alle in deel C van de bijlage
opgenomen kunststofproducten voor
eenmalig gebruik die op de EU-markt in de
handel worden gebracht, in
overeenstemming met bepalingen inzake
uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid van
Richtlijn 2008/98/EG.

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat
regelingen voor uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid worden
opgesteld voor de in deel E van de bijlage
opgenomen kunststofproducten voor
eenmalig gebruik die op de EU-markt in de
handel worden gebracht, in
overeenstemming met bepalingen inzake
uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid van
Richtlijn 2008/98/EG.
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Or. en

Amendement 402
Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.
Wat de regelingen betreft die
krachtens lid 1 worden opgesteld, zorgen
de lidstaten ervoor dat de kosten voor de
inzameling van afval bestaande uit van de
in deel E van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
en voor het vervoer en de verwerking
ervan achteraf, met inbegrip van de
kosten voor de opruiming van zwerfvuil
en de kosten voor de in artikel 10
bedoelde bewustmakingsmaatregelen met
betrekking tot die producten, voor
rekening komt van de producenten van
die producten.

Schrappen

Voor kunststoffen verpakkingsproducten
voor eenmalig gebruik vormen de
vereisten van dit lid een aanvulling op de
voorschriften van Richtlijn 94/62/EEG en
Richtlijn 2008/98/EG met betrekking tot
regelingen voor uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid.
Or. en
Motivering
Naar onze mening is de invoering van regelingen voor uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid voor de in deel E opgenomen producten niet
gerechtvaardigd. Het betreft hier verpakkingen (houders voor voedingsmiddelen, zakjes en
wikkels gemaakt van soepel materiaal, drankverpakkingen) waarvoor in de lidstaten al vele
jaren stelsels voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid van kracht zijn. Bovendien
zijn in het nieuwe afvalpakket speciale bepalingen voorzien met betrekking tot de verplichte
regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen. In andere
delen van de bijlage zijn ook andere producten opgenomen die geen verpakking zijn.
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Amendement 403
Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.
Wat de regelingen betreft die
krachtens lid 1 worden opgesteld, zorgen
de lidstaten ervoor dat de kosten voor de
inzameling van afval bestaande uit van de
in deel E van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
en voor het vervoer en de verwerking
ervan achteraf, met inbegrip van de
kosten voor de opruiming van zwerfvuil
en de kosten voor de in artikel 10
bedoelde bewustmakingsmaatregelen met
betrekking tot die producten, voor
rekening komt van de producenten van
die producten.

Schrappen

Voor kunststoffen verpakkingsproducten
voor eenmalig gebruik vormen de
vereisten van dit lid een aanvulling op de
voorschriften van Richtlijn 94/62/EEG en
Richtlijn 2008/98/EG met betrekking tot
regelingen voor uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid.
Or. en

Amendement 404
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wat de regelingen betreft die krachtens
lid 1 worden opgesteld, zorgen de lidstaten
ervoor dat de kosten voor de inzameling
van afval bestaande uit van de in deel E
van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
en voor het vervoer en de verwerking ervan

Wat de regelingen betreft die krachtens
lid 1 worden opgesteld, zorgen de lidstaten
ervoor dat de nodige kosten voor de
inzameling van afval bestaande uit van de
in deel E van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
en voor het vervoer en de verwerking ervan
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achteraf, met inbegrip van de kosten voor
de opruiming van zwerfvuil en de kosten
voor de in artikel 10 bedoelde
bewustmakingsmaatregelen met betrekking
tot die producten, voor rekening komt van
de producenten van die producten.

achteraf, zoals omschreven in de artikelen
8 en 8 bis van Richtlijn 2008/98/EG, met
inbegrip van de kosten voor de in artikel 10
bedoelde bewustmakingsmaatregelen met
betrekking tot die producten, voor rekening
komen van de producenten van die
producten.
Or. fr

Motivering
De herziene kaderrichtlijn afvalstoffen erkent dat de aanpak van kunststofafval zowel de
lokale bevoegde autoriteiten als de producenten maar ook de consumenten toebehoort.

Amendement 405
Karl-Heinz Florenz, Giovanni La Via, Peter Liese, Francesc Gambús
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wat de regelingen betreft die krachtens lid
1 worden opgesteld, zorgen de lidstaten
ervoor dat de kosten voor de inzameling
van afval bestaande uit van de in deel E
van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
en voor het vervoer en de verwerking ervan
achteraf, met inbegrip van de kosten voor
de opruiming van zwerfvuil en de kosten
voor de in artikel 10 bedoelde
bewustmakingsmaatregelen met betrekking
tot die producten, voor rekening komt van
de producenten van die producten.

Wat de regelingen betreft die krachtens lid
1 worden opgesteld, zorgen de lidstaten
ervoor dat de nodige kosten voor de
inzameling van afval bestaande uit van de
in deel E van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
en voor het vervoer en de verwerking ervan
achteraf, zoals is bepaald in artikel 8 en
artikel 8 bis van Richtlijn 2008/98/EG, en
de kosten voor de in artikel 10 bedoelde
bewustmakingsmaatregelen met betrekking
tot die producten, voor rekening komen
van de producenten van die producten.
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.
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Amendement 406
Pilar Ayuso
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wat de regelingen betreft die krachtens lid
1 worden opgesteld, zorgen de lidstaten
ervoor dat de kosten voor de inzameling
van afval bestaande uit van de in deel E
van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
en voor het vervoer en de verwerking ervan
achteraf, met inbegrip van de kosten voor
de opruiming van zwerfvuil en de kosten
voor de in artikel 10 bedoelde
bewustmakingsmaatregelen met betrekking
tot die producten, voor rekening komt van
de producenten van die producten.

Wat de regelingen betreft die krachtens lid
1 worden opgesteld, zorgen de lidstaten
ervoor dat de kosten voor de inzameling
van afval bestaande uit van de in deel E
van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
en voor het vervoer en de verwerking ervan
achteraf en de kosten voor de in artikel 10
bedoelde bewustmakingsmaatregelen met
betrekking tot die producten, voor rekening
komen van de producenten van die
producten.

Or. en

Amendement 407
Andrzej Grzyb
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wat de regelingen betreft die krachtens lid
1 worden opgesteld, zorgen de lidstaten
ervoor dat de kosten voor de inzameling
van afval bestaande uit van de in deel E
van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
en voor het vervoer en de verwerking ervan
achteraf, met inbegrip van de kosten voor
de opruiming van zwerfvuil en de kosten
voor de in artikel 10 bedoelde
bewustmakingsmaatregelen met betrekking
tot die producten, voor rekening komt van
de producenten van die producten.

Wat de regelingen betreft die krachtens lid
1 worden opgesteld, zorgen de lidstaten
ervoor dat de kosten voor de inzameling
van afval bestaande uit van de in deel E
van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
en voor het vervoer en de verwerking ervan
achteraf en de kosten voor de in artikel 10
bedoelde bewustmakingsmaatregelen met
betrekking tot die producten, voor rekening
komen van de producenten van die
producten.
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Or. en

Amendement 408
Kathleen Van Brempt, Massimo Paolucci
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wat de regelingen betreft die krachtens lid
1 worden opgesteld, zorgen de lidstaten
ervoor dat de kosten voor de inzameling
van afval bestaande uit van de in deel E
van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
en voor het vervoer en de verwerking ervan
achteraf, met inbegrip van de kosten voor
de opruiming van zwerfvuil en de kosten
voor de in artikel 10 bedoelde
bewustmakingsmaatregelen met betrekking
tot die producten, voor rekening komt van
de producenten van die producten.

Wat de regelingen betreft die krachtens lid
1 worden opgesteld, zorgen de lidstaten
ervoor dat de kosten voor de inzameling
van afval bestaande uit van de in deel E
van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
en voor het vervoer en de verwerking ervan
achteraf, met inbegrip van de kosten voor
de opruiming van zwerfvuil en de kosten
voor de in artikel 10 bedoelde
bewustmakingsmaatregelen met betrekking
tot die producten, voor rekening komen
van de producenten van die producten.
Onder de kosten die voor rekening van de
producenten komen, moeten de kosten
vallen die door of namens
overheidsinstanties worden gemaakt voor
een schoner milieu.
Or. en

Motivering
A complete internalisation of external costs according to the extended producer responsibility
principle, means that also the costs for (cleaning up) litter are borne by the producers. This
mechanism prevents that such costs are passed on to the community, and will furthermore
incentivise producers to produce products that are not as "inviting" to be littered. Currently,
municipalities, and thus tax payers, are covering most of the costs for cleaning up litter in
public spaces such as streets, parks and beaches but also rivers and canals. It is
fundamentally unfair that citizens pay for the costs of plastic products, which could have been
prevented if producers had designed less litter-prone plastic products or had set up more
effective collection systems. The “costs to clean up litter” as referred to in article 8, should
therefore at least include those cleaning costs which are currently made by public authorities.
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Amendement 409
Margrete Auken
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wat de regelingen betreft die krachtens lid
1 worden opgesteld, zorgen de lidstaten
ervoor dat de kosten voor de inzameling
van afval bestaande uit van de in deel E
van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
en voor het vervoer en de verwerking ervan
achteraf, met inbegrip van de kosten voor
de opruiming van zwerfvuil en de kosten
voor de in artikel 10 bedoelde
bewustmakingsmaatregelen met betrekking
tot die producten, voor rekening komt van
de producenten van die producten.

Wat de regelingen betreft die krachtens lid
1 worden opgesteld, zorgen de lidstaten
ervoor dat de kosten voor de inzameling
van afval bestaande uit van de in deel E
van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
en voor het vervoer en de verwerking ervan
achteraf, met inbegrip van de kosten voor
de opruiming van zwerfvuil, waaronder in
de riolering, de kosten voor het beheer
van gevaarlijke chemische stoffen in
kunststoffen en de kosten voor de in artikel
10 bedoelde bewustmakingsmaatregelen
met betrekking tot die producten, voor
rekening komen van de producenten van
die producten.
Or. en

Motivering
A consistent EPR scheme must take into account that the presence of hazardous chemicals in
plastics that are used, re-used, recycled and discarded place a burden on waste operators,
recyclers and eventually consumers. Waste operators and recyclers face exposure to these
substances when handling these plastics and bear the economic costs of decontamination.
Consumers are exposed to some of these substances while using and re-using the
products.The text remains unclear as to whether the “costs of waste management and cleanup of litter” include waste products disposed of in toilets and ending up in the sewer network.
They should be included as they cause economic damage to the sewer network and require
waste operators to take additional waste management steps.

Amendement 410
Younous Omarjee
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wat de regelingen betreft die krachtens
lid 1 worden opgesteld, zorgen de lidstaten
ervoor dat de kosten voor de inzameling
van afval bestaande uit van de in deel E
van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
en voor het vervoer en de verwerking ervan
achteraf, met inbegrip van de kosten voor
de opruiming van zwerfvuil en de kosten
voor de in artikel 10 bedoelde
bewustmakingsmaatregelen met betrekking
tot die producten, voor rekening komt van
de producenten van die producten.

Wat de regelingen betreft die krachtens
lid 1 worden opgesteld, zorgen de lidstaten
ervoor dat de kosten voor de inzameling
van afval bestaande uit van de in deel E
van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
en voor het vervoer en de verwerking ervan
achteraf, met inbegrip van de kosten voor
de opruiming van zwerfvuil, de kosten met
betrekking tot de behandeling van door dit
zwerfvuil verontreinigd water en de kosten
voor de in artikel 10 bedoelde
bewustmakingsmaatregelen met betrekking
tot die producten, voor rekening komen
van de producenten van die producten.
Or. fr

Amendement 411
Massimo Paolucci, Simona Bonafè
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wat de regelingen betreft die krachtens
lid 1 worden opgesteld, zorgen de lidstaten
ervoor dat de kosten voor de inzameling
van afval bestaande uit van de in deel E
van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
en voor het vervoer en de verwerking ervan
achteraf, met inbegrip van de kosten voor
de opruiming van zwerfvuil en de kosten
voor de in artikel 10 bedoelde
bewustmakingsmaatregelen met betrekking
tot die producten, voor rekening komt van
de producenten van die producten.

Wat de regelingen betreft die krachtens
lid 1 worden opgesteld, zorgen de lidstaten
ervoor dat de kosten voor de inzameling
van afval bestaande uit van de in deel E
van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
en voor het vervoer en de verwerking ervan
achteraf, met inbegrip van de kosten voor
de opruiming van zwerfvuil, onder andere
voor de verwijdering ervan uit het
rioleringsstelsel, en de kosten voor de in
artikel 10 bedoelde
bewustmakingsmaatregelen met betrekking
tot die producten, voor rekening komt van
de producenten van die producten.
Or. it
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Amendement 412
Annie Schreijer-Pierik
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wat de regelingen betreft die krachtens lid
1 worden opgesteld, zorgen de lidstaten
ervoor dat de kosten voor de inzameling
van afval bestaande uit van de in deel E
van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
en voor het vervoer en de verwerking ervan
achteraf, met inbegrip van de kosten voor
de opruiming van zwerfvuil en de kosten
voor de in artikel 10 bedoelde
bewustmakingsmaatregelen met betrekking
tot die producten, voor rekening komt van
de producenten van die producten.

Wat de regelingen betreft die krachtens lid
1 worden opgesteld, zorgen de lidstaten
ervoor dat de kosten voor de inzameling
van afval bestaande uit van de in deel E
van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
en voor het vervoer en de verwerking ervan
achteraf, met inbegrip van de kosten voor
de opruiming van zwerfvuil, waaronder in
de riolering, en de kosten voor de in artikel
10 bedoelde bewustmakingsmaatregelen
met betrekking tot die producten, voor
rekening komen van de producenten van
die producten.
Or. en

Motivering
Verduidelijking van de betekenis van "kosten voor afvalbeheer en opruiming van zwerfvuil".
Hieronder dienen de afvalproducten te vallen die in toiletten worden gegooid en in de
riolering terechtkomen. Deze moeten worden opgenomen omdat ze ernstige schade aan de
riolering toebrengen en omdat afvalbedrijven daardoor bijkomende stappen moeten nemen in
het kader van het afvalbeheer.

Amendement 413
Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Younous Omarjee
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wat de regelingen betreft die krachtens lid
1 worden opgesteld, zorgen de lidstaten
ervoor dat de kosten voor de inzameling
van afval bestaande uit van de in deel E

Wat de regelingen betreft die krachtens lid
1 worden opgesteld, zorgen de lidstaten
ervoor dat de kosten voor de inzameling
van afval bestaande uit van de in deel E
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van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
en voor het vervoer en de verwerking ervan
achteraf, met inbegrip van de kosten voor
de opruiming van zwerfvuil en de kosten
voor de in artikel 10 bedoelde
bewustmakingsmaatregelen met betrekking
tot die producten, voor rekening komt van
de producenten van die producten.

van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
en voor het vervoer en de verwerking ervan
achteraf, met inbegrip van de kosten voor
de opruiming van zwerfvuil, de kosten
voor het beheer van gevaarlijke
chemische stoffen in kunststoffen en de
kosten voor de in artikel 10 bedoelde
bewustmakingsmaatregelen met betrekking
tot die producten, voor rekening komen
van de producenten van die producten.
Or. en

Amendement 414
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Laura Agea
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wat de regelingen betreft die krachtens
lid 1 worden opgesteld, zorgen de lidstaten
ervoor dat de kosten voor de inzameling
van afval bestaande uit van de in deel E
van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
en voor het vervoer en de verwerking ervan
achteraf, met inbegrip van de kosten voor
de opruiming van zwerfvuil en de kosten
voor de in artikel 10 bedoelde
bewustmakingsmaatregelen met betrekking
tot die producten, voor rekening komt van
de producenten van die producten.

Wat de regelingen betreft die krachtens
lid 1 worden opgesteld, zorgen de lidstaten
ervoor dat de kosten voor de inzameling
van afval bestaande uit van de in deel E
van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
en voor het vervoer en de verwerking ervan
achteraf, de kosten voor de in artikel 10
bedoelde bewustmakingsmaatregelen met
betrekking tot die producten, voor rekening
komt van de producenten van die
producten en ten slotte bijdragen tot het
dekken van de kosten van de opruiming
van zwerfvuil.
Or. it

Motivering
Producenten moeten een bijdrage leveren in de kosten van de opruiming van zwerfvuil, maar
deze kosten mogen niet volledig op hen worden afgewenteld aangezien consumenten ook
verantwoordelijk zijn voor zwerfafval.
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Amendement 415
Jørn Dohrmann
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wat de regelingen betreft die krachtens lid
1 worden opgesteld, zorgen de lidstaten
ervoor dat de kosten voor de inzameling
van afval bestaande uit van de in deel E
van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
en voor het vervoer en de verwerking ervan
achteraf, met inbegrip van de kosten voor
de opruiming van zwerfvuil en de kosten
voor de in artikel 10 bedoelde
bewustmakingsmaatregelen met betrekking
tot die producten, voor rekening komt van
de producenten van die producten.

Wat de regelingen betreft die krachtens lid
1 worden opgesteld, zorgen de lidstaten
ervoor dat de kosten voor de inzameling
van mariengerelateerd afval bestaande uit
van de in deel E van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
en voor het vervoer en de verwerking ervan
achteraf, met inbegrip van de kosten voor
de opruiming van zwerfvuil en de kosten
voor de in artikel 10 bedoelde
bewustmakingsmaatregelen met betrekking
tot die producten, voor rekening komen
van de producenten van die producten.
Or. en

Motivering
Het toepassingsgebied van de vereisten voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid
moet worden beperkt tot marien zwerfvuil aangezien daarop de nadruk lag in de
effectbeoordeling en aangezien dat de belangrijkste doelstelling van de voorgestelde richtlijn
is. In de kaderrichtlijn afvalstoffen worden afvalstoffen in het algemeen al behandeld.
Overweging 15 wordt dienovereenkomstig herzien.

Amendement 416
Renate Sommer
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wat de regelingen betreft die krachtens
lid 1 worden opgesteld, zorgen de lidstaten
ervoor dat de kosten voor de inzameling
van afval bestaande uit van de in deel E
van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
en voor het vervoer en de verwerking ervan

Wat de regelingen betreft die krachtens
lid 1 worden opgesteld, zorgen de lidstaten
ervoor dat de kosten voor de inzameling
van afval bestaande uit de in deel E van de
bijlage opgenomen kunststofproducten
voor eenmalig gebruik en voor het vervoer
en de verwerking ervan achteraf, met
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achteraf, met inbegrip van de kosten voor
de opruiming van zwerfvuil en de kosten
voor de in artikel 10 bedoelde
bewustmakingsmaatregelen met betrekking
tot die producten, voor rekening komt van
de producenten van die producten.

inbegrip van de kosten voor de opruiming
van zwerfvuil en de kosten voor de in
artikel 10 bedoelde
bewustmakingsmaatregelen met betrekking
tot die producten, mede voor rekening
komen van de producenten van die
producten.
Or. de

Amendement 417
Massimo Paolucci, Jytte Guteland, Renata Briano, Simona Bonafè, Miriam Dalli
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
De lidstaten nemen de nodige
maatregelen 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 de
duurzaamheid, repareerbaarheid,
herbruikbaarheid en recyclebaarheid van
deze producten.
Or. it

Amendement 418
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Laura Agea, Dario Tamburrano
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
De lidstaten stellen sancties in tegen
consumenten die zwerfafval verspreiden
en verstrekken tegelijkertijd economische
stimulansen voor burgers die zich
vrijwillig inzetten voor het opruimen van
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openbare ruimten.
Or. it

Amendement 419
Mark Demesmaeker
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
De te dekken kosten bedragen niet meer
dan de kosten die noodzakelijk zijn om
deze diensten op een kostenefficiënte
manier aan te bieden en worden met de
betrokken actoren op transparante wijze
vastgelegd.
Or. en
Motivering

Het is van belang de beginselen van kostenefficiëntie en transparantie te benadrukken.

Amendement 420
Karl-Heinz Florenz, Giovanni La Via, Francesc Gambús, Birgit Collin-Langen, Peter
Liese
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voor kunststoffen verpakkingsproducten
voor eenmalig gebruik vormen de vereisten
van dit lid een aanvulling op de
voorschriften van Richtlijn 94/62/EEG en
Richtlijn 2008/98/EG met betrekking tot
regelingen voor uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid.

Voor kunststoffen verpakkingsproducten
voor eenmalig gebruik laten de vereisten
van dit lid de voorschriften van Richtlijn
94/62/EEG en Richtlijn 2008/98/EG met
betrekking tot regelingen voor uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid onverlet.

Or. en

PE627.611v01-00

NL

116/177

AM\1162121NL.docx

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 421
Pilar Ayuso
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voor kunststoffen verpakkingsproducten
voor eenmalig gebruik vormen de vereisten
van dit lid een aanvulling op de
voorschriften van Richtlijn 94/62/EEG en
Richtlijn 2008/98/EG met betrekking tot
regelingen voor uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid.

Voor kunststoffen verpakkingsproducten
voor eenmalig gebruik laten de vereisten
van dit lid de voorschriften van Richtlijn
94/62/EEG en Richtlijn 2008/98/EG met
betrekking tot regelingen voor uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid onverlet.

Or. en

Amendement 422
Frédérique Ries
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.
De lidstaten zorgen voor de
invoering van regelingen voor uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid voor
vistuig dat kunststoffen bevat en op de EUmarkt in de handel wordt gebracht, in
overeenstemming met de voorschriften van
Richtlijn 2008/98/EG met betrekking tot
uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid.

3.
De lidstaten zorgen voor de
invoering van regelingen voor uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid voor
vistuig dat kunststoffen bevat en op de EUmarkt in de handel wordt gebracht, in
overeenstemming met de voorschriften van
Richtlijn 2008/98/EG met betrekking tot
uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid. De
lidstaten treffen de maatregelen die nodig
zijn om ervoor te zorgen dat tegen 2025
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70 % (op gewichtsbasis) van dergelijk
vistuig dat in een bepaald jaar in de
handel is gebracht, gescheiden
ingezameld wordt.
De lidstaten zorgen er eveneens voor dat
dergelijke regelingen voor uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid voor
vistuig tegen 2025 een streefwaarde voor
recycling realiseren van ten minste 15 %.
Om deze streefwaarde te halen, kunnen de
lidstaten onder meer volgende
aanvullende vereisten opleggen voor de
regelingen:
(a)
vaststelling van een
waarborgregeling om de terugkeer van
oud, verwaarloosd of onbruikbaar vistuig
te bevorderen, behalve in kleine,
onbemande havens of in havens in
afgelegen gebieden;
(b)
opname van regelingen voor
monitoring, tracering en rapportage; en
(c)

afdekking van terughaalacties.
Or. en

Motivering
Met dit amendement wordt een aparte streefwaarde van 70 % tegen 2025 voor gescheiden
inzameling van vistuig toegevoegd aan amendement 33 dat door de rapporteur reeds werd
ingediend in haar ontwerpverslag dat op 10 juli 2018 werd gepubliceerd.

Amendement 423
Lynn Boylan, Younous Omarjee
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.
De lidstaten zorgen voor de
invoering van regelingen voor uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid voor
vistuig dat kunststoffen bevat en op de EUmarkt in de handel wordt gebracht, in
overeenstemming met de voorschriften van

3.
De lidstaten zorgen voor de
invoering van regelingen voor uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid voor
vistuig dat kunststoffen bevat en op de EUmarkt in de handel wordt gebracht, in
overeenstemming met de voorschriften van
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Richtlijn 2008/98/EG met betrekking tot
uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid.

Richtlijn 2008/98/EG met betrekking tot
uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid, en
voegen daarbij de volgende vereisten toe:
(a)
specifieke financiële bijdragen om
het in de handel brengen van vistuig dat is
ontworpen om te worden hergebruikt en
gerecycled, te bevorderen;
(b)
invoering van toereikende
statiegeldregelingen om de terugkeer van
vistuig dat niet langer wordt gebruikt aan
te moedigen;
(c)
opname van regelingen voor
monitoring, tracering en rapportage; en
(d)
het halen van een streefwaarde
voor recycling van vistuig van ten minste
25 % tegen 2025 en 75 % tegen 2030.
Or. en

Amendement 424
Karl-Heinz Florenz, Annie Schreijer-Pierik, Francesc Gambús, Birgit Collin-Langen,
Peter Liese
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.
De lidstaten zorgen voor de
invoering van regelingen voor uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid voor
vistuig dat kunststoffen bevat en op de EUmarkt in de handel wordt gebracht, in
overeenstemming met de voorschriften van
Richtlijn 2008/98/EG met betrekking tot
uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid.

3.
De lidstaten zorgen voor de
invoering van regelingen voor uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid voor
vistuig dat kunststoffen bevat en op de EUmarkt in de handel wordt gebracht, in
overeenstemming met de voorschriften van
Richtlijn 2008/98/EG met betrekking tot
uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid.
De lidstaten garanderen op die basis dat
er een jaarlijks
minimuminzamelingspercentage wordt
gerealiseerd voor vistuig dat kunststof
bevat. Vanaf 2025 bedraagt het
minimuminzamelingspercentage 35 %,
berekend op basis van het totale gewicht
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van het vistuig dat in de betreffende
lidstaat in dat jaar is ingezameld,
uitgedrukt als percentage van het
gemiddelde gewicht van het vistuig dat de
voorgaande drie jaren in die lidstaat in de
handel is gebracht.
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 425
Michèle Rivasi
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.
De lidstaten zorgen voor de
invoering van regelingen voor uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid voor
vistuig dat kunststoffen bevat en op de EUmarkt in de handel wordt gebracht, in
overeenstemming met de voorschriften van
Richtlijn 2008/98/EG met betrekking tot
uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid.

3.
De lidstaten zorgen voor de
invoering van regelingen voor uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid voor
vistuig dat kunststoffen bevat en op de EUmarkt in de handel wordt gebracht, in
overeenstemming met de voorschriften van
Richtlijn 2008/98/EG met betrekking tot
uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid. De
lidstaten zorgen ervoor dat deze
regelingen voor uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid voor
vistuig tegen 2025 een streefwaarde voor
recycling realiseren van ten minste 40 %
en tegen 2030 van ten minste 80 %.
Or. fr

Motivering
Deze doelstelling is haalbaar om de efficiëntste vermindering van marien zwerfvuil van
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vistuig dat kunststoffen bevat te verzekeren, rekening houdend met de beste praktijken van
IJsland: een recyclingstreefwaarde voor netten van 45 % in 2006, die nu is herzien op 85 %
terugwinning voor zowel netten als draden.

Amendement 426
Renate Sommer
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 4 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wat de krachtens lid 3 ingevoerde
regelingen betreft, zorgen de lidstaten
ervoor dat de producenten van vistuig dat
kunststoffen bevat de kosten dekken voor
de inzameling van afgedankt vistuig dat
kunststoffen bevat en dat bij de correcte
havenontvangstvoorzieningen is afgeleverd
in overeenstemming met de EU-wet inzake
havenontvangstvoorzieningen of bij andere
gelijkwaardige inzamelsystemen die buiten
het toepassingsgebied van de EU-wet
inzake havenontvangstvoorzieningen
vallen, en voor het vervoer en de
behandeling ervan achteraf. Ook de kosten
van de in artikel 10 bedoelde
bewustmakingsmaatregelen met betrekking
tot vistuig dat kunststoffen bevat, is voor
rekening van de producenten.

Wat de krachtens lid 3 ingevoerde
regelingen betreft, zorgen de lidstaten
ervoor dat de producenten van vistuig dat
kunststoffen bevat bijdragen in de kosten
voor de inzameling van afgedankt vistuig
dat kunststoffen bevat en dat bij de correcte
havenontvangstvoorzieningen is afgeleverd
in overeenstemming met de EU-wet inzake
havenontvangstvoorzieningen of bij andere
gelijkwaardige inzamelsystemen die buiten
het toepassingsgebied van de EU-wet
inzake havenontvangstvoorzieningen
vallen, en voor het vervoer en de
behandeling ervan achteraf. Ook de kosten
van de in artikel 10 bedoelde
bewustmakingsmaatregelen met betrekking
tot vistuig dat kunststoffen bevat, is voor
rekening van de producenten.
Or. de

Amendement 427
Massimo Paolucci, Simona Bonafè
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
De lidstaten nemen de nodige
maatregelen om te verzekeren dat de
financiële bijdragen, waartoe de
producenten van vistuig dat kunststoffen
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bevat op grond van hun
producentenverantwoordelijkheid worden
verplicht, worden gedifferentieerd, met
name door rekening te houden met
duurzaamheid, repareerbaarheid,
herbruikbaarheid en recyclebaarheid van
dergelijk vistuig.
Met betrekking tot de visnetten beoordelen
de lidstaten of ze de regelingen voor
uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid
aanvullen met statiegeldregelingen die
zodanig gedifferentieerd zijn dat ze
rekening houden met het risico van
toevallig verlies op zee van de in de
handel gebrachte netten of van delen
ervan.
Or. it

Amendement 428
Frédérique Ries
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
Onverminderd de technische maatregelen
in Verordening (EG) nr. 850/98 van de
Raad, verzoekt de Commissie de Europese
normalisatieorganisaties om
geharmoniseerde normen met betrekking
tot het circulaire ontwerp van vistuig te
ontwikkelen en zo de voorbereiding voor
hergebruik en de herbruikbaarheid van
afgedankt materiaal te bevorderen.
Or. en
Motivering

Vistuig is per definitie ontworpen voor een lange levensduur. In dit opzicht is het belangrijk
om op initiatief van de Commissie geharmoniseerde normen vast te stellen om recycling van
afgedankt vistuig dat in de EU in de handel is gebracht, te vereenvoudigen.
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Amendement 429
Tiemo Wölken
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
3 bis. Onverminderd de technische
maatregelen in Verordening (EG)
nr. 850/98 van de Raad, verzoekt de
Commissie de Europese
normalisatieorganisaties om
geharmoniseerde normen met betrekking
tot het circulaire ontwerp van vistuig te
ontwikkelen en zo de voorbereiding voor
hergebruik en de herbruikbaarheid van
afgedankt materiaal te bevorderen.
Or. en

Amendement 430
Lynn Boylan, Younous Omarjee
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 4 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
4 bis. In overeenstemming met de
voorschriften van Richtlijn 2008/98/EG
met betrekking tot uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid, treffen
de lidstaten de maatregelen die nodig zijn
om ervoor te zorgen dat de door de
producenten betaalde financiële bijdragen
waartoe zij op grond van hun
verplichtingen met betrekking tot
uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid worden
verplicht, worden gedifferentieerd, voor
afzonderlijke producten of groepen van
soortgelijke producten, met name door
rekening te houden met de duurzaamheid,
repareerbaarheid, herbruikbaarheid en
recyclebaarheid en de aanwezigheid van
gevaarlijke stoffen, en ze passen hierbij
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een levenscyclusbenadering toe in
overeenstemming met de vereisten die in
het relevante Unierecht zijn uiteengezet
en, waar mogelijk, gebaseerd op
geharmoniseerde criteria.
De lidstaten treffen de maatregelen die
nodig zijn om ervoor te zorgen dat een
systeem voor verslaglegging wordt
ingevoerd om de volgende zaken publiek
beschikbaar te stellen:
i)
het aantal producten dat in de
handel wordt gebracht en de afvalstromen
die daaruit voortvloeien;
ii)
de door producenten van
producten betaalde financiële bijdrage per
verkochte eenheid of per ton in de handel
gebracht product;
iii)
de toewijzing van financiële
middelen voor preventie en beheer; en
iv)
de mate waarin door de
regeling(en) de hoeveelheid kunststoffen
in restafval wordt verminderd.
Or. en

Amendement 431
Lynn Boylan, Younous Omarjee
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 4 ter (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
4 ter. De Commissie publiceert, in
overleg met de lidstaten, richtsnoeren met
betrekking tot de differentiëring van de
financiële bijdragen zoals bedoeld in
Richtlijn 2008/98/EG (artikel 8 bis, lid 4)
voor de in deel E van de bijlage
opgenomen kunststofproducten. Indien
zulks nodig is om verstoring van de
interne markt te voorkomen, kan de
Commissie uitvoeringshandelingen
aannemen tot vaststelling van criteria met
het oog op de eenvormige toepassing van
artikel 8 bis, lid 4, onder b), van Richtlijn
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2008/98/EG met betrekking tot de
regelingen die krachtens artikel 8 zijn
vastgesteld.
Or. en

Amendement 432
Tiemo Wölken
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
Artikel 8 bis
Verlies van vistuig voorkomen
De kapitein van een vissersvaartuig dat in
de haven van een lidstaat binnenloopt,
neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen
om verlies van vistuig te voorkomen. Met
het oog op het waarborgen van een
uniforme tenuitvoerlegging worden aan
de Commissie uitvoeringsbevoegdheden
toegekend voor de uiteenzetting van alle
redelijke voorzorgsmaatregelen die
moeten worden getroffen om verlies van
vistuig te voorkomen. Die
uitvoeringshandelingen worden volgens
de in artikel 16, lid 2, bedoelde
onderzoeksprocedure vastgesteld.
Or. en
Motivering

Inaddition to Although fishing vessels are supposed to undertake “all reasonableprecautions”
to prevent losses of fishing gear under Annex V of the MARPOLConvention, the specific
precautions that must be undertaken are not set out inUnion law. Examplesof reasonable
precautions by fishermen include:reduced soaktimes;gear uselimits in high-risk areas and
during high-risk times;markingfishing gear for identification and location;
responsiblestorage of gear, allowing for the adequate handling and storage space onvessels
for both usable and redundant fishing gear (and other marine litter) tominimise accidental
loss and the need to discard unwanted gear;reporting oflost gear, which can also include
attaching buoys to enable future location andrecovery and geotagging specific location of
loss;guidance onlost / abandoned gear location and retrieval, which could include
adequatetraining for the safe recovery of lost gear and the provision of adequateequipment
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both on vessels and for lease in port to facilitate the proactiverecovery of lost gear, as well as
training into the impacts of lost gear andthe main pathways to gear loss;fishingoperators
should be prepared, equipped and given incentives to recover theirgear if lost or abandoned,
including the carrying of retrieval tools andadvance training of crew of their use;ifthe gear
cannot be recovered, it should be reported through the agreed channelsto the relevant
authority giving details of the gear and its last knownposition, in particular since gear
presents a specific navigation risk; and, ifnecessary, a trained removal team should be
dispatched.

Amendement 433
Pilar Ayuso
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – titel
Door de Commissie voorgestelde tekst
Gescheiden inzameling

Amendement
Inzameling
Or. en

Amendement 434
Paul Brannen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – alinea 1 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten treffen de maatregelen die
nodig zijn om ervoor te zorgen dat tegen
2025 90 % (op gewichtsbasis) van de in
deel van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
die in een bepaald jaar in de handel zijn
gebracht, gescheiden ingezameld wordt.
Om deze doelstelling te halen, kunnen de
lidstaten onder andere:

De lidstaten treffen de maatregelen die
nodig zijn om ervoor te zorgen dat tegen
2025 90 % (op gewichtsbasis) van de in
deel F van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
die in een bepaald jaar in de handel zijn
gebracht, gescheiden ingezameld wordt.
Voor de producten in letter b bis) is het
aantal ingezamelde kunststofproducten
voor eenmalig gebruik die in een bepaald
jaar in de handel zijn gebracht in %
evenredig met de standaard levensduur
van het product. Om deze doelstelling te
halen, kunnen de lidstaten onder andere:
Or. en
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Motivering
Bepaalde typen kunststofproducten voor landbouwdoeleinden zijn bestemd voor eenmalig
gebruik, maar kunnen ook gedurende meer dan een jaar worden ingezet (jaarlijks, een keer
om de drie jaar enz. vernieuwd of ingezet). Om kunststofproducten voor landbouwdoeleinden
op te nemen, is omwille van hun specifieke karakter een amendement nodig waarin voor het
doel van dit artikel een periode van meer dan een jaar wordt ingevoerd.

Amendement 435
Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Soledad Cabezón Ruiz
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – alinea 1 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten treffen de maatregelen die
nodig zijn om ervoor te zorgen dat tegen
2025 90 % (op gewichtsbasis) van de in
deel van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
die in een bepaald jaar in de handel zijn
gebracht, gescheiden ingezameld wordt.
Om deze doelstelling te halen, kunnen de
lidstaten onder andere:

De lidstaten treffen de maatregelen die
nodig zijn om ervoor te zorgen dat tegen
31 december 2025 90 % (op
gewichtsbasis) van de in deel F van de
bijlage opgenomen kunststofproducten
voor eenmalig gebruik die in een bepaald
jaar in de handel zijn gebracht, gescheiden
ingezameld wordt en ten minste 70 % van
het gewicht van dergelijk afval gerecycled
wordt in overeenstemming met de regels
voor de verwezenlijking van de in
artikel 6 bis van Richtlijn 94/62/EG
gedefinieerde doelstellingen. Om deze
doelstelling te halen, kunnen de lidstaten
onder andere:
Or. it

Motivering
De doelstellingen voor gescheiden inzameling van kunststofafval afkomstig van drankflessen
moeten, in overeenstemming met de afvalhiërarchie, worden aangevuld met
recyclingstreefcijfers zodat ze hoger in de hiërarchie worden verwerkt.

Amendement 436
Massimo Paolucci, Simona Bonafè
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – alinea 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten treffen de maatregelen die
nodig zijn om ervoor te zorgen dat tegen
2025 90 % (op gewichtsbasis) van de in
deel van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
die in een bepaald jaar in de handel zijn
gebracht, gescheiden ingezameld wordt.
Om deze doelstelling te halen, kunnen de
lidstaten onder andere:

Zonder afbreuk te doen aan Richtlijn
2008/98/EG, treffen de lidstaten de
maatregelen die nodig zijn om ervoor te
zorgen dat tegen 2025 90 % (op
gewichtsbasis) van de in deel F van de
bijlage opgenomen kunststofproducten
voor eenmalig gebruik die in een bepaald
jaar in de handel zijn gebracht, gescheiden
ingezameld wordt. Om deze doelstelling te
halen, kunnen de lidstaten onder andere:
Or. en

Motivering
Dit amendement houdt verband met het amendement waarin de nieuwe overweging 20 bis
wordt ingevoerd en is bedoeld om een verband te leggen met Richtlijn 2008/98/EG en de
bepalingen met betrekking tot gescheiden inzameling daarin.

Amendement 437
Margrete Auken
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – alinea 1 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten treffen de maatregelen die
nodig zijn om ervoor te zorgen dat tegen
2025 90 % (op gewichtsbasis) van de in
deel van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
die in een bepaald jaar in de handel zijn
gebracht, gescheiden ingezameld wordt.
Om deze doelstelling te halen, kunnen de
lidstaten onder andere:

De lidstaten treffen de maatregelen die
nodig zijn om ervoor te zorgen dat tegen
2025 90 % (op gewichtsbasis) van de in
deel F van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
die in een bepaald jaar in de handel zijn
gebracht, gescheiden ingezameld wordt en
om te waarborgen dat ze worden
gerecycled. Om deze doelstelling te halen,
moeten de lidstaten onder andere:
Or. en

Amendement 438
Christophe Hansen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – alinea 1 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten treffen de maatregelen die
nodig zijn om ervoor te zorgen dat tegen
2025 90 % (op gewichtsbasis) van de in
deel van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
die in een bepaald jaar in de handel zijn
gebracht, gescheiden ingezameld wordt.
Om deze doelstelling te halen, kunnen de
lidstaten onder andere:

De lidstaten treffen de maatregelen die
nodig zijn om ervoor te zorgen dat tegen
2025 90 % (op gewichtsbasis) van het
afval afkomstig van de in deel F van de
bijlage opgenomen kunststofproducten
voor eenmalig gebruik dat in een bepaald
jaar wordt voortgebracht, gescheiden
ingezameld wordt. Om deze doelstelling te
halen, kunnen de lidstaten onder andere:
Or. fr

Motivering
Het feit dat een product in een lidstaat in de handel wordt gebracht, wil niet zeggen dat het
ook wordt gebruikt op het grondgebied van die lidstaat. Bijgevolg zou het moeilijk kunnen
blijken om de doelstellingen voor gescheiden inzameling te halen, met name voor de kleinere
lidstaten of de lidstaten die een handelsoverschot hebben wat kunststofproducten voor
eenmalig gebruik betreft.

Amendement 439
Elisabetta Gardini
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – alinea 1 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten treffen de maatregelen die
nodig zijn om ervoor te zorgen dat tegen
2025 90 % (op gewichtsbasis) van de in
deel van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
die in een bepaald jaar in de handel zijn
gebracht, gescheiden ingezameld wordt.
Om deze doelstelling te halen, kunnen de
lidstaten onder andere:

De lidstaten treffen de maatregelen die
nodig zijn om ervoor te zorgen dat tegen
2025 90 % (op gewichtsbasis) van de in
deel F, onder i), van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
die in een bepaald jaar in de handel zijn
gebracht, gescheiden ingezameld wordt.
Om deze doelstelling te halen, kunnen de
lidstaten onder andere:
Or. en
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Amendement 440
Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – alinea 1 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten treffen de maatregelen die
nodig zijn om ervoor te zorgen dat tegen
2025 90 % (op gewichtsbasis) van de in
deel van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
die in een bepaald jaar in de handel zijn
gebracht, gescheiden ingezameld wordt.
Om deze doelstelling te halen, kunnen de
lidstaten onder andere:

De lidstaten treffen de maatregelen die
nodig zijn om ervoor te zorgen dat tegen
2025 70 % (op gewichtsbasis) van de in
deel F van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
die in een bepaald jaar in de handel zijn
gebracht, gescheiden ingezameld wordt.
Om deze doelstelling te halen, kunnen de
lidstaten onder andere:
Or. en

Motivering
De voorgestelde streefwaarde van 90 % is onrealistisch hoog.

Amendement 441
Pilar Ayuso
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – alinea 1 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten treffen de maatregelen die
nodig zijn om ervoor te zorgen dat tegen
2025 90 % (op gewichtsbasis) van de in
deel van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
die in een bepaald jaar in de handel zijn
gebracht, gescheiden ingezameld wordt.
Om deze doelstelling te halen, kunnen de
lidstaten onder andere:

De lidstaten treffen de maatregelen die
nodig zijn om ervoor te zorgen dat tegen
2025 90 % (op gewichtsbasis) van de in
deel F van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
die in een bepaald jaar in de handel zijn
gebracht, ingezameld wordt. Om deze
doelstelling te halen, kunnen de lidstaten
onder andere:
Or. en
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Amendement 442
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Laura Agea, Dario Tamburrano
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – alinea 1 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten treffen de maatregelen die
nodig zijn om ervoor te zorgen dat tegen
2025 90 % (op gewichtsbasis) van de in
deel van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
die in een bepaald jaar in de handel zijn
gebracht, gescheiden ingezameld wordt.
Om deze doelstelling te halen, kunnen de
lidstaten onder andere:

De lidstaten treffen de maatregelen die
nodig zijn om ervoor te zorgen dat tegen
2025 90 % (op gewichtsbasis) van de in
deel van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
die in een bepaald jaar in de handel zijn
gebracht, gescheiden ingezameld wordt.
De lidstaten moeten hiertoe voorzien in:

Or. it

Amendement 443
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Laura Agea, Dario Tamburrano
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – alinea 1 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst
a)

statiegeldregelingen invoeren, of

Amendement
a)

statiegeldregelingen invoeren, en/of
Or. it

Amendement 444
Pilar Ayuso
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – alinea 1 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst
b)
streefwaarden voor gescheiden
inzameling vaststellen voor relevante
regelingen voor uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid.
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Or. en

Amendement 445
Andrzej Grzyb
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
b bis) maatregelen invoeren om ervoor te
zorgen dat herbruikbare alternatieven
voor de bewuste producten in voorkomend
geval bij de verkooppunten aan de
eindconsument worden aangeboden, met
inachtneming van de voedselhygiëne, de
volksgezondheid en de veiligheid van de
consument.
Or. en

Amendement 446
Paul Brannen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
b bis) punten voor gescheiden
inzameling inrichten voor de meest
gebruikte klassen en materialen wat
betreft geografisch en/of
seizoensgebonden geconcentreerde
afvalstoffen van kunststofproducten, met
name afvalstoffen van kunststofproducten
voor landbouwdoeleinden.
Or. en

Amendement 447
Margrete Auken, Tilly Metz
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
b bis) ervoor zorgen dat
kunststofdrankflessen tegen 2025 ten
minste 60 % en tegen 2030 ten minste
70 % gerecycled materiaal bevatten.
Or. en
Motivering

Om het aantal kunststofdrankflessen voor eenmalig gebruik dat in het milieu wordt
achtergelaten doeltreffend te verminderen, is het van belang vraag naar afgevoerde
kunststofdrankflessen te creëren. Door een hoge streefwaarde voor gerecycled materiaal in
nieuwe kunststofdrankflessen vast te stellen, zullen producenten uiterst doeltreffende systemen
voor gescheiden inzameling van kunststofdrankflessen ontwikkelen. Zulke systemen voor
gescheiden inzameling zullen voorkomen dat kunststofdrankflessen in het milieu worden
achtergelaten. Er bestaan voorbeelden van kunststofdrankflessen die 80 % of zelfs 100 %
gerecycled materiaal bevatten.

Amendement 448
Danilo Oscar Lancini
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
b bis) gebruikmaken van economische
stimulansen.
Or. it

Amendement 449
Elisabetta Gardini
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – alinea 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
De lidstaten stellen het volume (op
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gewichtsbasis) vast van de in deel F,
onder ii), van de bijlage opgenomen
producten die in een bepaald jaar in de
handel zijn gebracht, evenals de aard van
het zwerfvuil als gevolg van het gebruik
van die producten op hun grondgebied in
overeenstemming met de vereisten in
artikel 9, lid 1, onder k), van Richtlijn
2008/98/EG, zoals gewijzigd bij
Richtlijn (EU) 2018/851 van 30 mei 2018.
Op grond van het bovenstaande en binnen
twee jaar na de inwerkingtreding van deze
richtlijn, treffen de lidstaten de
maatregelen die nodig zijn om de in deel
F, onder ii), van de bijlage opgenomen
producten gescheiden in te zamelen. De
lidstaten stellen geleidelijke nationale
streefwaarden (op gewichtsbasis) vast
voor de inzameling van de afvalstoffen
van de bewuste kunststofproducten voor
eenmalig gebruik die in een bepaald jaar
in de handel zijn gebracht. De geleidelijke
streefwaarden moeten worden gehaald
tegen 2025, tegen 2030 en tegen 2035
zodat ten minste 75 % gescheiden wordt
ingezameld.
Or. en
Motivering
Consumptievermindering en beperking van producten die worden gebruikt voor de
verpakking en voor het serveren van voeding en dranken zullen resulteren in ongewenste
risico's voor de voedselhygiëne, de volksgezondheid en de veiligheid van de consument en
zullen onnodig banenverlies veroorzaken. In de plaats daarvan moeten de bestaande
voorschriften van Richtlijn 2008/98/EG en Richtlijn 94/62/EG worden geactiveerd en
aangescherpt: passende stimulering van hergebruik zonder de voedselhygiëne, de
volksgezondheid en de veiligheid van de consument in gevaar te brengen; gescheiden
inzameling; recycling en voorkoming van zwerfvuil.

Amendement 450
Pilar Ayuso
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – alinea 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
Wanneer gebruik wordt gemaakt van een
van deze opties of van andere
economische instrumenten, zoals de in
bijlage IV bis bij Richtlijn 2008/98/EG
opgenomen instrumenten, tonen de
lidstaten aan dat de maatregel in kwestie
geen invloed heeft op de gescheiden
inzameling en recycling van andere
verpakkingsmaterialen, volstaat om het
beoogde doel met betrekking tot
voorkoming en vermindering van
zwerfvuil in het natuurlijke en het
mariene milieu te bereiken en geen
beperking van de handel tussen lidstaten
vormt.
De lidstaten verrichten een voorafgaande
beoordeling van de maatschappelijke,
economische en milieueffecten van de
maatregel die nodig is om de streefwaarde
te halen.
Or. en

Amendement 451
Andrzej Grzyb
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – alinea 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
Indien nodig stellen de lidstaten vóór de
tenuitvoerlegging van de onder a) t/m c)
van dit artikel opgenomen maatregelen,
het volume (op gewichtsbasis) vast van de
in deel F van de bijlage opgenomen
producten die in een bepaald jaar in de
handel zijn gebracht, evenals de aard van
het zwerfvuil als gevolg van het gebruik
van die producten op hun grondgebied in
overeenstemming met de vereisten in
artikel 9, lid 1, onder k), van Richtlijn
2008/98/EG, zoals gewijzigd bij

AM\1162121NL.docx

135/177

PE627.611v01-00

NL

Richtlijn (EU) 2018/851 van 30.5.2018.
Or. en

Amendement 452
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – alinea 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
Deze verschillende inzamelingssystemen
mogen geen afbreuk doen aan de goede
werking van de reeds bestaande
regelingen voor uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid in elke
lidstaat. Bovendien moet de Europese
Commissie ook richtsnoeren vaststellen
voor lidstaten die de voorkeur wensen te
geven aan een statiegeldregeling.
Or. fr

Amendement 453
Massimo Paolucci, Simona Bonafè
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – alinea 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
Om verstoring van de interne markt te
voorkomen, vaardigt de Commissie, in
overleg met de lidstaten, richtsnoeren uit
over de algemene minimumvoorschriften
voor statiegeldregelingen.
Or. it
Motivering

Dit amendement is gebaseerd op Richtlijn (EU) 2018/851, waarmee Richtlijn 2008/98/EG
betreffende afvalstoffen met betrekking tot de algemene minimale vereisten voor uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid wordt gewijzigd. Het doel is tot om een vergelijkbare
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aanpak als bij de statiegeldregelingen te komen.

Amendement 454
Elisabetta Gardini
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – alinea 1 ter (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
Voor de verwezenlijking van de
doelstellingen van lid 2 moeten de
lidstaten:
a)
streefwaarden voor gescheiden
inzameling vaststellen voor relevante
regelingen voor uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid;
b)
maatregelen invoeren om ervoor te
zorgen dat herbruikbare alternatieven
voor de bewuste producten in voorkomend
geval bij de verkooppunten aan de
eindconsument worden aangeboden, met
inachtneming van de voedselhygiëne, de
volksgezondheid en de veiligheid van de
consument.
Or. en
Motivering

Consumptievermindering en beperking van producten die worden gebruikt voor de
verpakking en voor het serveren van voeding en dranken zullen resulteren in ongewenste
risico's voor de voedselhygiëne, de volksgezondheid en de veiligheid van de consument en
zullen onnodig banenverlies veroorzaken. In de plaats daarvan moeten de bestaande
voorschriften van Richtlijn 2008/98/EG en Richtlijn 94/62/EG worden geactiveerd en
aangescherpt: passende stimulering van hergebruik zonder de voedselhygiëne, de
volksgezondheid en de veiligheid van de consument in gevaar te brengen; gescheiden
inzameling; recycling en voorkoming van zwerfvuil.

Amendement 455
Pilar Ayuso
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – alinea 1 ter (nieuw)
AM\1162121NL.docx
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
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.
Or. en

Amendement 456
Massimo Paolucci, Renata Briano, Simona Bonafè, Miriam Dalli
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
Artikel 9 bis
Passief opgevist afval
1.
De lidstaten stellen een nationaal
plan vast om ervoor te zorgen dat alle
havens waar vissersvaartuigen mogen
aanleggen, in staat zijn het afval dat
passief is opgevist tijdens de normale
visserijactiviteiten te verzamelen en
nadien te verwerken, om zo gescheiden
inzameling, hergebruik en recycling te
bevorderen.
2.
Deze plannen worden opgezet aan
de hand van de richtsnoeren in de
aanbeveling van de OSPAR-commissie
2016/1 over het verminderen van afval in
zee via de uitvoering van "fishing for
litter"-initiatieven.
3.
Naast de middelen die via het
EFMZV ter beschikking worden gesteld,
kunnen de lidstaten een nationaal fonds
oprichten en handhaven om het
verzamelen van afval dat passief is
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opgevist door vissersvaartuigen te
ondersteunen. Dit fonds kan worden
gebruikt om te waarborgen dat de
"fishing for litter"-initiatieven tot
resultaat leiden, door onder andere
voorzieningen voor het opslaan van afval
aan boord ter beschikking te stellen, door
toezicht op passief opgevist afval, scholing
en bevordering van vrijwillige deelname
aan deze initiatieven en door de kosten
van afvalverwijdering en van het
personeel dat voor het functioneren van
dergelijke regelingen nodig is, te dekken.
4.
De lidstaten moeten ervoor zorgen
dat de gegevens over de hoeveelheid
passief opgevist afval worden verzameld
en opgeslagen in een nationale of
regionale databank, ten behoeve van
monitoring en evaluatie. De lidstaten
informeren de Commissie over de
oprichting van nationale fondsen vóór
31 december [twee jaar na de einddatum
voor omzetting van deze richtlijn] en
overleggen daarna elke twee jaar
verslagen inzake de op grond van dit
artikel gefinancierde activiteiten.
Or. it

Amendement 457
Inés Ayala Sender, Clara Eugenia Aguilera García
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
Artikel 9 bis
Stimuleringsregelingen
1.
De lidstaten nemen in hun
operationele programma's, gefinancierd
door het Europees Fonds voor maritieme
zaken en visserij (EFMZV), financiële
steun voor de uitwerking van een
actieplan op, in samenwerking met de
producentenorganisaties, associaties van
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reders, overheidsinstanties,
milieuorganisaties en de hele sector. In dit
opzicht leggen ze maatregelen vast voor
de nuttige toepassing van afval en vistuig
en voor de verbetering van de
infrastructuur voor afvalbeheer en van de
beheersprocessen in vaartuigen en
havens.
2.
De lidstaten voeren in de havens
een regeling voor de waarborg,
terugname en terugkeer van visnetten in
die wordt opgenomen in het actieplan dat
in overeenstemming met lid 1 is opgesteld.
3.
De lidstaten voeren een regeling
voor de controle en registratie van netten
in die wordt opgenomen in het actieplan
dat in overeenstemming met lid 1 is
opgesteld.
4.
De lidstaten verlenen steun aan
O&O voor de ontwikkeling van beter
traceerbare en minder vervuilende netten
door de bedrijven die vistuig produceren
te stimuleren. Ze investeren in de
ontwikkeling van nieuwe materialen met
minder ernstige gevolgen voor het milieu.
Or. es
Motivering
Zoals in overweging 16 wordt vermeld, moeten bedrijven stimulansen krijgen om een cultuur
van bescherming van het mariene milieu te bevorderen, om het zwerfvuil op zee te blijven
terugdringen en om een einde te maken aan het verlies van netten in zee.
Amendement 458
Massimo Paolucci, Jytte Guteland, Simona Bonafè
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – alinea -1 (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
De lidstaten nemen maatregelen om
consumenten van de in deel B van de
bijlage opgenomen kunststofproducten
voor eenmalig gebruik te informeren over
de redenen voor de beperkingen voor het
in de handel brengen, voordat deze
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beperkingen van kracht worden.
Or. it

Amendement 459
Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – alinea 1 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst
De lidstaten nemen maatregelen om
consumenten van de in deel G van de
bijlage opgenomen kunststofproducten
voor eenmalig gebruik en vistuig dat
kunststoffen bevat te informeren over:

Amendement
De lidstaten nemen maatregelen om
verantwoordelijk gedrag te stimuleren bij
consumenten van de in deel G van de
bijlage opgenomen kunststofproducten
voor eenmalig gebruik en vistuig dat
kunststoffen bevat en hen te informeren
over:
Or. en

Amendement 460
Karl-Heinz Florenz, Annie Schreijer-Pierik, Francesc Gambús, Birgit Collin-Langen,
Peter Liese
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – alinea 1 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst
a)
de beschikbare systemen voor
hergebruik van de vermelde producten en
van vistuig dat kunststoffen bevat, de
mogelijkheden voor afvalbeheer daarvan,
en de beste praktijken voor een degelijk
afvalbeheer in overeenstemming met
artikel 13 van Richtlijn 2008/98/EG;

Amendement
a)
de beschikbare herbruikbare
alternatieven, systemen voor hergebruik
van de vermelde producten en van vistuig
dat kunststoffen bevat, de mogelijkheden
voor afvalbeheer daarvan, en de beste
praktijken voor een degelijk afvalbeheer in
overeenstemming met artikel 13 van
Richtlijn 2008/98/EG;
Or. en
Motivering

Om het gedrag van consumenten te kunnen beïnvloeden en hen in staat te stellen een
AM\1162121NL.docx
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geïnformeerde keuze te maken, is het van belang informatie te verstrekken over bestaande
herbruikbare alternatieven voor kunststofproducten voor eenmalig gebruik.

Amendement 461
Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Younous Omarjee
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
a bis) de beschikbare alternatieven die
herbruikbaar zijn;
Or. en

Amendement 462
Margrete Auken, Tilly Metz
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – alinea 1 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)
de effecten op het milieu, en in het
bijzonder op het mariene milieu, van
zwerfvuil en andere ongepaste vormen van
afvalverwijdering van de vermelde
producten en vistuig dat kunststoffen
bevat.

b)
de effecten van de vermelde
kunststofproducten en vistuig en de
chemische samenstelling ervan op het
milieu, in het bijzonder op het aquatisch
en het terrestrisch milieu, en op de
menselijke gezondheid, met name de
effecten van zwerfvuil en andere ongepaste
vormen van verwijdering van de vermelde
producten.
Or. en

Motivering
Burgers moeten informatie krijgen over de effecten van kunststofproducten op het milieu en
over mogelijke effecten op hun gezondheid. Kunststofproducten kunnen tijdens de gehele
productieketen, bij de consumptie en bij het beheer aan het einde van hun levenscyclus
gevolgen hebben voor het milieu en voor de gezondheid. Het is dus van belang de effecten van
kunststofproducten op de gezondheid en op het milieu in bredere zin onder de aandacht te
brengen en dit niet te beperken tot enkel ongepaste vormen van afvalverwijdering.
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Amendement 463
Sirpa Pietikäinen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – alinea 1 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)
de effecten op het milieu, en in het
bijzonder op het mariene milieu, van
zwerfvuil en andere ongepaste vormen van
afvalverwijdering van de vermelde
producten en vistuig dat kunststoffen
bevat.

b)
de effecten op het milieu, en in het
bijzonder op het mariene milieu, van
zwerfvuil en andere ongepaste vormen van
afvalverwijdering van de vermelde
producten en vistuig dat kunststoffen
bevat, geïllustreerd aan de hand van
gegevens en grafische elementen.
Or. en

Amendement 464
Lynn Boylan, Younous Omarjee, Kateřina Konečná
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – alinea 1 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)
de effecten op het milieu, en in het
bijzonder op het mariene milieu, van
zwerfvuil en andere ongepaste vormen van
afvalverwijdering van de vermelde
producten en vistuig dat kunststoffen
bevat.

b)
de effecten op het milieu, en in het
bijzonder op het mariene milieu, van
kunststofproducten en andere ongepaste
vormen van afvalverwijdering van de
vermelde producten en vistuig dat
kunststoffen bevat.
Or. en

Amendement 465
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Laura Agea, Dario Tamburrano
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
b bis) de aanwezigheid van chemische
stoffen met eigenschappen als genoemd in
artikel 57 van Verordening (EG)
nr. 1907/2006, of die zijn vastgesteld in
overeenstemming met de procedure tot
vaststelling van de lijst van mogelijke zeer
zorgwekkende stoffen (SVHC's) als
beschreven in artikel 59, lid 1, van
voornoemde verordening.
Or. it

Amendement 466
Margrete Auken
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
b bis) de lidstaten zorgen ervoor dat
herbruikbare menstruatieproducten
algemeen beschikbaar worden gesteld op
hun grondgebied, met name bij grote
detailhandelaren en in apotheken en
treffen maatregelen om alternatieven voor
menstruatieproducten voor eenmalig
gebruik onder de aandacht te brengen,
onder andere via de scholen.
Or. en
Motivering

De helft van de Europese bevolking heeft menstruatieproducten nodig om fatsoenlijk te
kunnen leven. Aangezien menstruatie-armoede in Europa aan een opmars bezig is, moeten
vrouwen worden geïnformeerd over herbruikbare alternatieven die doorgaans na 6 tot 8
maanden worden terugbetaald en moeten deze alternatieven beschikbaar zijn. In de meeste
gevallen zijn deze alternatieven niet verkrijgbaar in de winkels, waardoor veel meisjes en
vrouwen niet weten dat ze bestaan.
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Amendement 467
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Laura Agea
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
b bis) de aanwezigheid in het product
van zorgwekkende chemische stoffen,
zoals gevaarlijke metalen, ftalaten, PFAS,
bisfenolen, alsook hormoonontregelende
stoffen en andere zeer zorgwekkende
stoffen (SVHC) in het kader van
Verordening (EU) 1907/2006.
Or. en

Amendement 468
Massimo Paolucci, Simona Bonafè
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
b bis) de effecten op de riolering van
ongepaste vormen van afvalverwijdering
van deze producten.
Or. it

Amendement 469
Annie Schreijer-Pierik
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
b bis) de effecten van ongepaste vormen
van afvalverwijdering van de vermelde
producten op de riolering.
Or. en
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Motivering
De riolering is niet alleen een route waarlangs bepaalde kunststofproducten voor eenmalig
gebruik in het milieu terechtkomen, maar lijdt ook aanzienlijke economische schade als
gevolg van ongepaste afvalverwijdering. De consument moet daarop worden gewezen. De
watersector heeft zelf al talloze campagnes gelanceerd, maar er moet meer gebeuren op het
niveau van de Unie en in de lidstaten.

Amendement 470
Margrete Auken
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – alinea 1 – letter b ter (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
b ter) de effecten van ongepaste vormen
van afvalverwijdering van de vermelde
producten op de riolering.
Or. en
Motivering

De riolering is niet alleen een mogelijke route waarlangs bepaalde kunststofproducten voor
eenmalig gebruik in het milieu terechtkomen, maar lijdt ook aanzienlijke economische schade
als gevolg van ongepaste afvalverwijdering. De consument moet daarop worden gewezen. De
watersector heeft zelf al talloze campagnes gelanceerd, maar er moet meer gebeuren.

Amendement 471
Mark Demesmaeker
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – alinea 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
Met het oog op een grotere bewustmaking
kunnen de lidstaten producenten
aanmoedigen hun merkidentiteit te
koppelen aan duurzame en circulaire
bedrijfsmodellen en hun marketing te
gebruiken om te streven naar duurzame
en circulaire consumptiepatronen en die
te bevorderen.
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Or. en
Motivering
De marketingactiviteiten kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren aan het verhogen van het
bewustzijn bij consumenten. Dit wordt ook erkend in het initiatiefverslag van het Parlement
over een Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie.

Amendement 472
Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Younous Omarjee
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – alinea 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
De lidstaten treffen maatregelen om
alternatieven voor menstruatieproducten
voor eenmalig gebruik onder de aandacht
te brengen, onder andere via de scholen.
Or. en

Amendement 473
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Laura Agea, Dario Tamburrano
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – alinea 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
Bovendien zorgen de lidstaten ervoor dat
herbruikbare menstruatieproducten
beschikbaar zijn, met name bij grote
detailhandelaren en in apotheken, en dat
alternatieven voor menstruatieproducten
voor eenmalig gebruik onder de aandacht
worden gebracht, onder andere via de
scholen.
Or. en

Amendement 474
Lynn Boylan, Younous Omarjee, Kateřina Konečná
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – alinea 1 ter (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
De lidstaten zorgen ervoor dat
herbruikbare menstruatieproducten
algemeen beschikbaar worden gesteld op
hun grondgebied, met name bij grote
detailhandelaren, in apotheken en in
scholen.
Or. en

Amendement 475
Younous Omarjee
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
Artikel 10 bis
Initiatieven voor de sanering van
kunststofvervuiling
De Commissie en de lidstaten zetten, in
samenwerking met nationale en lokale
actoren, tegen 2022 een op Europees
niveau gefinancierd programma op voor
de sanering en voorkoming van
kunststofvervuiling in de stad, op het
platteland, op zee, op het strand en op de
zeebodem.
De Commissie zet tegen 2022 een
programma op voor opruiming van
kunststofafval in internationale wateren
en bevordert dit initiatief op mondiaal
niveau.
Or. fr

Amendement 476
Margrete Auken
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – alinea 2
Door de Commissie voorgestelde tekst
Om te voorkomen dat de voedselhygiëne
en de voedselveiligheid in het gedrang
komen, voldoen de maatregelen die de
lidstaten treffen voor de omzetting en
uitvoering van de artikelen 4 tot 9 aan de
EU-wet inzake voedingsmiddelen.

Amendement
Om te voorkomen dat de voedselhygiëne
en de voedselveiligheid in het gedrang
komen, voldoen de maatregelen die de
lidstaten treffen voor de omzetting en
uitvoering van de artikelen 4 tot 9 aan de
EU-wet inzake voedingsmiddelen en aan
Verordening (EG) nr. 1935/2004 van het
Europees Parlement en de Raad van 27
oktober 2004 inzake materialen en
voorwerpen bestemd om met
levensmiddelen in contact te komen en
houdende intrekking van de Richtlijnen
80/590/EEG en 89/109/EEG. Daarnaast
moedigen de lidstaten waar mogelijk het
gebruik van veiligere alternatieven voor
kunststofproducten aan, zoals permanente
en inerte materialen, bijv. glas of nietgecoate metalen, alsook systemen voor
hergebruik, statiegeldregelingen en
dergelijke.
Or. en
Motivering

De Commissie heeft op 28 november 2017 een stappenplan gepubliceerd met het oog op een
herziening van de huidige verordening inzake materialen bestemd om met levensmiddelen in
contact te komen. Als de verordening in het tweede kwartaal van 2019 wordt herzien, zoals in
het stappenplan staat beschreven, wordt in de verwijzing naar deze verordening rekening
gehouden met de nieuwe ontwikkelingen die in de mogelijk herziene verordening zijn
opgenomen.

Amendement 477
Lynn Boylan, Younous Omarjee
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – alinea 2
Door de Commissie voorgestelde tekst
Om te voorkomen dat de voedselhygiëne
AM\1162121NL.docx

Amendement
Om te voorkomen dat de voedselhygiëne
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en de voedselveiligheid in het gedrang
komen, voldoen de maatregelen die de
lidstaten treffen voor de omzetting en
uitvoering van de artikelen 4 tot 9 aan de
EU-wet inzake voedingsmiddelen.

en de voedselveiligheid in het gedrang
komen, voldoen de maatregelen die de
lidstaten treffen voor de omzetting en
uitvoering van de artikelen 4 tot 9 aan de
EU-wet inzake voedingsmiddelen. De
lidstaten moedigen waar mogelijk het
gebruik van duurzame, veiligere
alternatieven voor kunststofproducten aan
voor materialen die in contact komen met
levensmiddelen.
Or. en

Amendement 478
Jo Leinen, Carlos Zorrinho, Massimo Paolucci
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – alinea 2 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
De lidstaten zorgen ervoor dat de export
van afgedankte materialen naar derde
landen niet ergens anders voor meer
marien zwerfvuil zorgt.
Or. en

Amendement 479
Lukas Mandl
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12
Door de Commissie voorgestelde tekst
Artikel 12

Amendement
Schrappen

Toegang tot de rechter
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat
natuurlijke of rechtspersonen of hun
verenigingen, organisaties of groepen, in
overeenstemming met de nationale
wetgeving of praktijk, in beroep kunnen
gaan bij een rechtbank of een ander bij
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wet ingesteld onafhankelijk en onpartijdig
orgaan om de materiële of formele
rechtmatigheid van enig besluit, handelen
of nalaten met betrekking tot de
uitvoering van de artikelen 5, 6, 7 en 8
aan te vechten, indien aan een van de
volgende voorwaarden is voldaan:
(d)

zij hebben een voldoende belang;

(e)
zij stellen dat inbreuk is gemaakt
op een recht, voor zover het
bestuursprocesrecht van de relevante
lidstaat dit als voorwaarde stelt.
2.
De lidstaten bepalen in welk
stadium een besluit, handelen of nalaten
kan worden aangevochten.
3.
Wat als een voldoende belang en
als een inbreuk op een recht geldt, wordt
bepaald door de lidstaten in het licht van
de doelstelling om het publiek een ruime
toegang tot de rechter te verlenen.
Te dien einde wordt het belang van een
niet-gouvernementele organisatie die
milieubescherming bevordert en voldoet
aan voorschriften van de nationale
wetgeving, geacht te voldoen aan lid 1,
onder a).
Tevens worden die organisaties geacht
rechten te hebben waarop inbreuk kan
worden gemaakt in de zin van lid 1, onder
b).
4.
De bepalingen van de leden 1, 2
en 3 sluiten de mogelijkheid van een
voorafgaande toetsingsprocedure voor een
bestuursorgaan niet uit en laten het
vereiste onverlet dat de administratieve
toetsingsprocedures doorlopen moeten
zijn alvorens beroep bij een rechterlijke
instantie kan worden ingesteld, voorzover
een dergelijk vereiste geldt naar nationaal
recht.
5.
De in lid 1 en 4 bedoelde
beroepsprocedures zijn eerlijk, billijk en
snel en mogen niet buitensporig kostbaar
zijn.
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6.
De lidstaten zorgen ervoor dat
informatie over toegang tot
administratieve en rechterlijke
toetsingsprocedures publiek toegankelijk
is.
Or. de
Motivering
Richtlijnen zijn wetgevingsopdrachten voor de lidstaten. Er moet onderscheid worden
gemaakt tussen milieubelangen die milieu-ngo's en EU-burgers kunnen claimen en de doelen
waarover de lidstaten het eens kunnen worden, binnen de mogelijkheden die zij hebben.
Amendement 480
Margrete Auken
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat
natuurlijke of rechtspersonen of hun
verenigingen, organisaties of groepen, in
overeenstemming met de nationale
wetgeving of praktijk, in beroep kunnen
gaan bij een rechtbank of een ander bij wet
ingesteld onafhankelijk en onpartijdig
orgaan om de materiële of formele
rechtmatigheid van enig besluit, handelen
of nalaten met betrekking tot de uitvoering
van de artikelen 5, 6, 7 en 8 aan te vechten,
indien aan een van de volgende
voorwaarden is voldaan:

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat
natuurlijke of rechtspersonen of hun
verenigingen, organisaties of groepen, in
overeenstemming met de nationale
wetgeving of praktijk, in beroep kunnen
gaan bij een rechtbank of een ander bij wet
ingesteld onafhankelijk en onpartijdig
orgaan om de materiële of formele
rechtmatigheid van enig besluit, handelen
of nalaten met betrekking tot de uitvoering
van de artikelen 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 aan te
vechten, indien aan een van de volgende
voorwaarden is voldaan:
Or. en

Motivering
Het weglaten van de artikelen 4, 9 en 10 is niet gemotiveerd.

Amendement 481
Margrete Auken
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – alinea 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)
de gegevens over de in deel A van
de bijlage opgenomen kunststofproducten
voor eenmalig gebruik die elk jaar op de
EU-markt in de handel zijn gebracht, in het
kader van het staven van de
consumptievermindering in
overeenstemming met artikel 4, lid 1;

a)
de gegevens over de in de delen A,
C, D, E, F en G van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
die elk jaar op de EU-markt in de handel
zijn gebracht, in het kader van het staven
van de consumptievermindering in
overeenstemming met artikel 4, lid 1, voor
de in de delen A en F opgenomen
producten, en van het vaststellen van een
uitgangswaarde en van trends voor de in
de delen C, D, E en G opgenomen
producten;
Or. en

Motivering
Voor alle kunststofproducten voor eenmalig gebruik die onder de richtlijn vallen, moeten
gegevens worden verzameld met het oog op de vaststelling van een meetbare uitgangswaarde
voor toekomstige herzieningen van de richtlijn.

Amendement 482
Lynn Boylan, Younous Omarjee
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – alinea 1 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)
de gegevens over de in deel A van
de bijlage opgenomen kunststofproducten
voor eenmalig gebruik die elk jaar op de
EU-markt in de handel zijn gebracht, in het
kader van het staven van de
consumptievermindering in
overeenstemming met artikel 4, lid 1;

a)
de gegevens over de in deel A van
de bijlage opgenomen kunststofproducten
voor eenmalig gebruik die elk jaar op de
EU-markt in de handel zijn gebracht, in het
kader van het staven van de
consumptievermindering in
overeenstemming met artikel 4, lid 1, voor
de in de delen A en F opgenomen
producten, en van het vaststellen van een
uitgangswaarde en van trends voor de in
de delen C, D, E en G opgenomen
producten;
Or. en
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Amendement 483
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Laura Agea, Dario Tamburrano
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – alinea 1 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)
de gegevens over de in deel A van
de bijlage opgenomen kunststofproducten
voor eenmalig gebruik die elk jaar op de
EU-markt in de handel zijn gebracht, in het
kader van het staven van de
consumptievermindering in
overeenstemming met artikel 4, lid 1;

a)
de gegevens over de in de delen A,
C, D, E, F en G van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
die elk jaar op de EU-markt in de handel
zijn gebracht, in het kader van het staven
van de consumptievermindering in
overeenstemming met artikel 4, lid 1;
Or. it

Motivering
De lidstaten moeten verslag uitbrengen over de gegevens van het in de handel brengen van
alle onder de werkingssfeer van de Richtlijn vallende producten teneinde het effect van de
richtlijn zelf te controleren en toekomstige evaluaties te vergemakkelijken.

Amendement 484
Massimo Paolucci, Jytte Guteland
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – alinea 1 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)
informatie over de maatregelen die
voor de doeleinden van artikel 4, lid 1,
door de lidstaten zijn getroffen.

b)
informatie over de door de lidstaten
vastgestelde plannen en getroffen
maatregelen voor de doeleinden van
artikel 4, lid 1, en artikel 8.
Or. it

Amendement 485
Lynn Boylan, Younous Omarjee
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
b bis) informatie over de regelingen voor
uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid die voor
de doeleinden van artikel 8 door de
lidstaten zijn vastgesteld, met inbegrip van
i)
het aantal in de handel gebrachte
producten en de afvalstromen die
daardoor worden veroorzaakt;
ii)
de door producenten van
producten betaalde financiële bijdrage per
verkochte eenheid of per ton in de handel
gebracht product;
iii)
en de mate waarin door de
regeling(en) de hoeveelheid
kunststofproducten in restafval wordt
verminderd.
Or. en

Amendement 486
Lynn Boylan, Younous Omarjee
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – alinea 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De onder a) van het eerste lid bedoelde
gegevens worden jaarlijks bijgewerkt,
binnen 12 maanden na het einde van het
referentiejaar waarvoor zij zijn verzameld.
Waar mogelijk wordt voor de presentatie
van de datasets gebruik gemaakt van
diensten met betrekking tot ruimtelijke
gegevens zoals gedefinieerd in artikel 3, lid
4, van Richtlijn 2007/2/EG.

De onder a) van het eerste lid bedoelde
gegevens worden openbaar gemaakt tegen
... [de einddatum voor omzetting van deze
richtlijn] en jaarlijks bijgewerkt, binnen 12
maanden na het einde van het referentiejaar
waarvoor zij zijn verzameld. Waar
mogelijk wordt voor de presentatie van de
datasets gebruik gemaakt van diensten met
betrekking tot ruimtelijke gegevens zoals
gedefinieerd in artikel 3, lid 4, van
Richtlijn 2007/2/EG.
Or. en
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Amendement 487
Margrete Auken
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – alinea 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De onder a) van het eerste lid bedoelde
gegevens worden jaarlijks bijgewerkt,
binnen 12 maanden na het einde van het
referentiejaar waarvoor zij zijn verzameld.
Waar mogelijk wordt voor de presentatie
van de datasets gebruik gemaakt van
diensten met betrekking tot ruimtelijke
gegevens zoals gedefinieerd in artikel 3, lid
4, van Richtlijn 2007/2/EG.

De onder a) van het eerste lid bedoelde
gegevens worden jaarlijks bijgewerkt,
binnen 6 maanden na het einde van het
referentiejaar waarvoor zij zijn verzameld.
Waar mogelijk wordt voor de presentatie
van de datasets gebruik gemaakt van
diensten met betrekking tot ruimtelijke
gegevens zoals gedefinieerd in artikel 3, lid
4, van Richtlijn 2007/2/EG.
Or. en

Amendement 488
Lynn Boylan, Younous Omarjee
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.
De Commissie kan
uitvoeringshandelingen vaststellen over het
formaat voor de in lid 1 bedoelde dataset,
informatie en gegevens. Die
uitvoeringshandelingen worden volgens de
in artikel 16, lid 2, bedoelde
onderzoeksprocedure vastgesteld.

4.
De Commissie stelt
uitvoeringshandelingen vast over het
formaat voor de in lid 1 bedoelde dataset,
informatie en gegevens. Die
uitvoeringshandelingen worden volgens de
in artikel 16, lid 2, bedoelde
onderzoeksprocedure vastgesteld.
Or. en

Amendement 489
Massimo Paolucci, Jytte Guteland, Simona Bonafè
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.
De Commissie kan
uitvoeringshandelingen vaststellen over het
formaat voor de in lid 1 bedoelde dataset,
informatie en gegevens. Die
uitvoeringshandelingen worden volgens de
in artikel 16, lid 2, bedoelde
onderzoeksprocedure vastgesteld.

4.
De Commissie stelt
uitvoeringshandelingen vast over het
formaat voor de in lid 1 bedoelde dataset,
informatie en gegevens. Die
uitvoeringshandelingen worden volgens de
in artikel 16, lid 2, bedoelde
onderzoeksprocedure vastgesteld.
Or. it

Amendement 490
Nicola Caputo
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst
De lidstaten stellen de regels vast voor de
sancties die van toepassing zijn op
inbreuken op krachtens deze richtlijn
vastgestelde nationale bepalingen, en
nemen alle nodige maatregelen om ervoor
te zorgen dat deze worden toegepast. De
sancties zijn doeltreffend, evenredig en
afschrikkend. De lidstaten stelt de
Commissie tegen … [2 jaar na de
inwerkingtreding van deze richtlijn] in
kennis van deze regels en maatregelen, en
van eventuele aanpassingen achteraf.

Amendement
De lidstaten stellen de regels vast voor de
sancties die van toepassing zijn op
inbreuken op krachtens deze richtlijn
vastgestelde nationale bepalingen, en
nemen alle nodige maatregelen om ervoor
te zorgen dat deze worden toegepast. De
sancties zijn doeltreffend, evenredig en
afschrikkend en kunnen in het uiterste
geval een verbod op de producten
inhouden. De lidstaten stelt de Commissie
tegen … [2 jaar na de inwerkingtreding van
deze richtlijn] in kennis van deze regels en
maatregelen, en van eventuele
aanpassingen achteraf.
Or. it

Amendement 491
Margrete Auken
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.
De Commissie evalueert deze
richtlijn tegen … [zes jaar na de einddatum
voor omzetting van deze richtlijn]. De
evaluatie vindt plaats op basis van de
beschikbare informatie in
overeenstemming met artikel 13. De
lidstaten verstrekken de Commissie alle
bijkomende informatie die nodig is voor de
evaluatie en voor de voorbereiding van het
in lid 2 bedoelde verslag.

1.
De Commissie evalueert deze
richtlijn tegen … [drie jaar na de
einddatum voor omzetting van deze
richtlijn]. Deze evaluatie bevat een
beoordeling van de verandering in de
materialen die gebruikt worden voor de
producten die onder deze richtlijn vallen.
Ook een algemene analyse van de milieulevenscyclus van deze materialen en de
resulterende alternatieven wordt
opgenomen. De evaluatie vindt plaats op
basis van de beschikbare informatie in
overeenstemming met artikel 13. De
lidstaten verstrekken de Commissie alle
bijkomende informatie die nodig is voor de
evaluatie en voor de voorbereiding van het
in lid 2 bedoelde verslag.
Or. en

Motivering
Gezien de urgentie van het probleem is een tijdsbestek van drie jaar beter. Het is van
essentieel belang om bestaande alternatieven te bevorderen en te waarborgen dat de
ontwikkeling van alternatieve materialen niet meer schade aan het milieu toebrengt dan de
huidige producten. Een wetenschappelijk analyse van de directe en indirecte effecten van
alternatieven resulteert in een nauwkeurige vergelijking van de levenscyclusbeoordelingen
van alle aangeboden producten.

Amendement 492
Anneli Jäätteenmäki, Nils Torvalds
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.
De Commissie evalueert deze
richtlijn tegen … [zes jaar na de einddatum
voor omzetting van deze richtlijn]. De
evaluatie vindt plaats op basis van de
beschikbare informatie in
overeenstemming met artikel 13. De
lidstaten verstrekken de Commissie alle

1.
De Commissie evalueert deze
richtlijn tegen … [drie jaar na de
einddatum voor omzetting van deze
richtlijn]. De evaluatie vindt plaats op basis
van de beschikbare informatie in
overeenstemming met artikel 13. De
lidstaten verstrekken de Commissie alle
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bijkomende informatie die nodig is voor de
evaluatie en voor de voorbereiding van het
in lid 2 bedoelde verslag.

bijkomende informatie die nodig is voor de
evaluatie en voor de voorbereiding van het
in lid 2 bedoelde verslag.
Or. en

Motivering
Aangezien nieuwe producten zonder kunststoffen, zoals drinkbekers, in de handel worden
gebracht, dient de periode voor de evaluatie korter te zijn zodat de recentste vernieuwingen
op dat gebied kunnen worden meegenomen, de richtlijn daaraan kan worden aangepast en tot
de toepassing van die vernieuwingen kan worden aangespoord.

Amendement 493
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Laura Agea, Dario Tamburrano
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.
De Commissie evalueert deze
richtlijn tegen … [zes jaar na de einddatum
voor omzetting van deze richtlijn]. De
evaluatie vindt plaats op basis van de
beschikbare informatie in
overeenstemming met artikel 13. De
lidstaten verstrekken de Commissie alle
bijkomende informatie die nodig is voor de
evaluatie en voor de voorbereiding van het
in lid 2 bedoelde verslag.

1.
De Commissie evalueert deze
richtlijn tegen … [vier jaar na de
einddatum voor omzetting van deze
richtlijn]. De evaluatie vindt plaats op basis
van de beschikbare informatie in
overeenstemming met artikel 13. De
lidstaten verstrekken de Commissie alle
bijkomende informatie die nodig is voor de
evaluatie en voor de voorbereiding van het
in lid 2 bedoelde verslag.
Or. it

Amendement 494
Lynn Boylan, Younous Omarjee
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst
1.
De Commissie evalueert deze
richtlijn tegen … [zes jaar na de einddatum
voor omzetting van deze richtlijn]. De
AM\1162121NL.docx

Amendement
1.
De Commissie evalueert deze
richtlijn tegen … [vier jaar na de
einddatum voor omzetting van deze
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evaluatie vindt plaats op basis van de
beschikbare informatie in
overeenstemming met artikel 13. De
lidstaten verstrekken de Commissie alle
bijkomende informatie die nodig is voor de
evaluatie en voor de voorbereiding van het
in lid 2 bedoelde verslag.

richtlijn]. De evaluatie vindt plaats op basis
van de beschikbare informatie in
overeenstemming met artikel 13. De
lidstaten verstrekken de Commissie alle
bijkomende informatie die nodig is voor de
evaluatie en voor de voorbereiding van het
in lid 2 bedoelde verslag.
Or. en

Amendement 495
Lynn Boylan, Younous Omarjee
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst
3.
of:

In dat verslag wordt ook vermeld

Amendement
3.
In dat verslag wordt vermeld of het
nodig is de bijlage met de
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
te herzien zodat andere
kunststofvoorwerpen voor eenmalig
gebruik kunnen worden opgenomen.
Or. en

Amendement 496
Margrete Auken
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst
3.
of:

In dat verslag wordt ook vermeld

Amendement
3.
In dat verslag wordt ook vermeld of
het nodig is de bijlage met de
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
te herzien;
Or. en
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Amendement 497
Lynn Boylan, Younous Omarjee
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)
het nodig is de bijlage met de
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
te herzien;

Schrappen

Or. en

Amendement 498
Margrete Auken
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)
het nodig is de bijlage met de
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
te herzien;

Schrappen

Or. en

Amendement 499
Jo Leinen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)
het nodig is de bijlage met de
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
te herzien;

a)
het nodig is de bijlage met de
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
uit te breiden, met name naar
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
die gemakkelijk kunnen worden
vervangen of vermeden, zelfs wanneer die
producten niet vaak worden aangetroffen
in het mariene milieu;
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Or. en

Amendement 500
Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst
a)
het nodig is de bijlage met de
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
te herzien;

Amendement
a)
het nodig is het toepassingsgebied
van deze richtlijn opnieuw te bepalen
ende bijlage met de kunststofproducten
voor eenmalig gebruik te herzien;
Or. en

Amendement 501
Lynn Boylan, Younous Omarjee
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst
b)
het haalbaar is om bindende
kwantitatieve streefwaarden op EUniveau vast te stellen voor de
vermindering van de consumptie van, in
het bijzonder, de in deel A van de bijlage
opgenomen kunststofproducten voor
eenmalig gebruik;

Amendement
Schrappen

Or. en

Amendement 502
Margrete Auken
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)
het haalbaar is om bindende
kwantitatieve streefwaarden op EUniveau vast te stellen voor de
vermindering van de consumptie van, in
het bijzonder, de in deel A van de bijlage
opgenomen kunststofproducten voor
eenmalig gebruik;

Schrappen

Or. en

Amendement 503
Karl-Heinz Florenz, Annie Schreijer-Pierik, Peter Liese
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)
het haalbaar is om bindende
kwantitatieve streefwaarden op EU-niveau
vast te stellen voor de vermindering van de
consumptie van, in het bijzonder, de in deel
A van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik;

b)
het haalbaar is om bindende
kwantitatieve streefwaarden op EU-niveau
vast te stellen, uitgedrukt in absolute
aantallen, voor de vermindering van de
consumptie van, in het bijzonder, de in deel
A van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik,
rekening houdend met reeds gerealiseerde
verminderingen en de beperkte
consumptie in bepaalde lidstaten;
Or. en

Motivering
Bij het vaststellen van de streefwaarden voor consumptievermindering moet rekening worden
gehouden met reeds gerealiseerde verminderingen en met de erg beperkte consumptie in een
lidstaat. Daarom worden absolute streefwaarden, zoals overeengekomen in artikel 4, lid
1 bis, van de richtlijn betreffende verpakking en verpakkingsafval, beter geschikt geacht dan
relatieve streefwaarden.

Amendement 504
Massimo Paolucci, Jytte Guteland, Renata Briano, Jo Leinen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)
het haalbaar is om bindende
kwantitatieve streefwaarden op EU-niveau
vast te stellen voor de vermindering van de
consumptie van, in het bijzonder, de in
deel A van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig
gebruik;

b)
het haalbaar is om de bindende
kwantitatieve streefwaarden ter
vermindering van de consumptie als
bedoeld in artikel 4 te herzien;

Or. it

Amendement 505
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Laura Agea, Dario Tamburrano
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)
het haalbaar is om bindende
kwantitatieve streefwaarden op EU-niveau
vast te stellen voor de vermindering van de
consumptie van, in het bijzonder, de in
deel A van de bijlage opgenomen
kunststofproducten voor eenmalig gebruik;

b)
het haalbaar is om bindende
kwantitatieve streefwaarden op EU-niveau
vast te stellen voor de vermindering van de
consumptie van de in deel A van de bijlage
opgenomen kunststofproducten voor
eenmalig gebruik en om de
reductiedoelstellingen van deze producten
naar boven bij te stellen;
Or. it

Motivering
Wij stellen voor om thans de reductiedoelstellingen voor de in deel A van de bijlage
opgenomen producten vast te stellen, omdat we bij de herziening van de richtlijn proberen te
bepalen of er reductiedoelstellingen voor andere producten moeten worden vastgesteld die
onder de werkingssfeer van de richtlijn vallen en of de reductiedoelstellingen die zijn
vastgesteld voor de in deel A van de bijlage opgenomen producten naar boven moeten worden
bijgesteld.

Amendement 506
Mark Demesmaeker
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 – letter c bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
c bis) het toepassingsgebied kan worden
uitgebreid naar niet uit kunststof
vervaardigde producten voor eenmalig
gebruik die naar alle waarschijnlijkheid
als zwerfvuil eindigen, rekening houdend
met de levenscyclusprincipes.
Or. en

Amendement 507
Jo Leinen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 – letter b bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
b bis) de bijlage moet worden uitgebreid
naar niet uit kunststof vervaardigde
producten voor eenmalig gebruik;
Or. en

Amendement 508
Margrete Auken
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst
c)
er voldoende wetenschappelijke en
technische vorderingen zijn gemaakt, en
er criteria of een norm voor biologische
afbreekbaarheid in het mariene milieu
is/zijn ontwikkeld die van toepassing
is/zijn op kunststofproducten voor
eenmalig gebruik die vallen onder de
werkingssfeer van deze richtlijn en hun
AM\1162121NL.docx

Amendement
Schrappen
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vervangingsproducten voor eenmalig
gebruik, om te bepalen welke producten
niet langer onderworpen hoeven worden
aan beperkingen voor het in de handel
brengen, in voorkomend geval.
Or. en

Amendement 509
Lynn Boylan, Younous Omarjee
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst
c)
er voldoende wetenschappelijke en
technische vorderingen zijn gemaakt, en
er criteria of een norm voor biologische
afbreekbaarheid in het mariene milieu
is/zijn ontwikkeld die van toepassing
is/zijn op kunststofproducten voor
eenmalig gebruik die vallen onder de
werkingssfeer van deze richtlijn en hun
vervangingsproducten voor eenmalig
gebruik, om te bepalen welke producten
niet langer onderworpen hoeven worden
aan beperkingen voor het in de handel
brengen, in voorkomend geval.

Amendement
Schrappen

Or. en

Amendement 510
Massimo Paolucci, Jo Leinen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – alinea 3 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst
c)
er voldoende wetenschappelijke en
technische vorderingen zijn gemaakt, en
er criteria of een norm voor biologische
afbreekbaarheid in het mariene milieu
is/zijn ontwikkeld die van toepassing
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Amendement
Schrappen
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is/zijn op kunststofproducten voor
eenmalig gebruik die vallen onder de
werkingssfeer van deze richtlijn en hun
vervangingsproducten voor eenmalig
gebruik, om te bepalen welke producten
niet langer onderworpen hoeven worden
aan beperkingen voor het in de handel
brengen, in voorkomend geval.
Or. it

Amendement 511
Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Soledad Cabezón Ruiz
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – alinea 3 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)
er voldoende wetenschappelijke en
technische vorderingen zijn gemaakt, en
er criteria of een norm voor biologische
afbreekbaarheid in het mariene milieu
is/zijn ontwikkeld die van toepassing
is/zijn op kunststofproducten voor
eenmalig gebruik die vallen onder de
werkingssfeer van deze richtlijn en hun
vervangingsproducten voor eenmalig
gebruik, om te bepalen welke producten
niet langer onderworpen hoeven worden
aan beperkingen voor het in de handel
brengen, in voorkomend geval.

Schrappen

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.

Amendement 512
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio, Lorenzo Cesa, Massimiliano Salini, Stefano Maullu,
Giovanni La Via
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)
er voldoende wetenschappelijke en
technische vorderingen zijn gemaakt, en er
criteria of een norm voor biologische
afbreekbaarheid in het mariene milieu
is/zijn ontwikkeld die van toepassing
is/zijn op kunststofproducten voor
eenmalig gebruik die vallen onder de
werkingssfeer van deze richtlijn en hun
vervangingsproducten voor eenmalig
gebruik, om te bepalen welke producten
niet langer onderworpen hoeven worden
aan beperkingen voor het in de handel
brengen, in voorkomend geval.

c)
er voldoende wetenschappelijke en
technische vorderingen zijn gemaakt, en er
criteria of een norm voor biologische
afbreekbaarheid in het mariene milieu
is/zijn ontwikkeld die van toepassing
is/zijn op kunststofproducten voor
eenmalig gebruik die vallen onder de
werkingssfeer van deze richtlijn en hun
vervangingsproducten voor eenmalig
gebruik, om te bepalen welke producten
niet langer onderworpen hoeven worden
aan consumptievermindering.
Vooraleer de lidstaten invoeren wat onder
c) staat beschreven, moeten ze de
maatschappelijke, economische en
milieueffecten evalueren, met inbegrip
van een beoordeling van de in artikel 4,
lid 1, opgenomen elementen.
Or. en

Motivering
De uitgebreide producentenverantwoordelijkheid moedigt afvalpreventie en vernieuwing aan
door de inzameling en sortering financieel te ondersteunen, dus de recyclingpercentages te
stimuleren, en het ontwerp met het oog op recycling aan te moedigen. Daarom moeten
producten die een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan recycling en/of die niet zijn
opgenomen in de top 10 van voorwerpen die op stranden worden gevonden (bijv. borden),
worden onderworpen aan regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid in
plaats van verboden. Dit bevordert een beloningssysteem waardoor vernieuwing met het oog
op recycling wordt aangemoedigd.

Amendement 513
Giovanni La Via
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst
c)

er voldoende wetenschappelijke en
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technische vorderingen zijn gemaakt, en er
criteria of een norm voor biologische
afbreekbaarheid in het mariene milieu
is/zijn ontwikkeld die van toepassing
is/zijn op kunststofproducten voor
eenmalig gebruik die vallen onder de
werkingssfeer van deze richtlijn en hun
vervangingsproducten voor eenmalig
gebruik, om te bepalen welke producten
niet langer onderworpen hoeven worden
aan beperkingen voor het in de handel
brengen, in voorkomend geval.

technische vorderingen zijn gemaakt, en er
criteria of een norm voor biologische
afbreekbaarheid in het mariene milieu
is/zijn ontwikkeld die van toepassing
is/zijn op vistuig.

Or. en

Amendement 514
Karl-Heinz Florenz, Annie Schreijer-Pierik, Francesc Gambús, Birgit Collin-Langen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)
er voldoende wetenschappelijke en
technische vorderingen zijn gemaakt, en er
criteria of een norm voor biologische
afbreekbaarheid in het mariene milieu
is/zijn ontwikkeld die van toepassing
is/zijn op kunststofproducten voor
eenmalig gebruik die vallen onder de
werkingssfeer van deze richtlijn en hun
vervangingsproducten voor eenmalig
gebruik, om te bepalen welke producten
niet langer onderworpen hoeven worden
aan beperkingen voor het in de handel
brengen, in voorkomend geval.

c)
er voldoende wetenschappelijke en
technische vorderingen zijn gemaakt, en er
criteria of een norm voor biologische
afbreekbaarheid in het mariene milieu
is/zijn ontwikkeld die van toepassing
is/zijn op kunststofproducten voor
eenmalig gebruik die vallen onder de
werkingssfeer van deze richtlijn en hun
vervangingsproducten voor eenmalig
gebruik, gebaseerd op betrouwbare
beproevingen in reële mariene
levensomstandigheden, en wanneer de
biologische afbreekbaarheid van het
kunststofproduct resulteert in kooldioxide
(CO2), biomassa en water die volledig
opnieuw in de natuurlijke koolstof- en
stikstofcycli worden gebracht zonder het
evenwicht in het ecosysteem schade toe te
brengen.
Or. en
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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
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 515
Angélique Delahaye
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)
er voldoende wetenschappelijke en
technische vorderingen zijn gemaakt, en er
criteria of een norm voor biologische
afbreekbaarheid in het mariene milieu
is/zijn ontwikkeld die van toepassing
is/zijn op kunststofproducten voor
eenmalig gebruik die vallen onder de
werkingssfeer van deze richtlijn en hun
vervangingsproducten voor eenmalig
gebruik, om te bepalen welke producten
niet langer onderworpen hoeven worden
aan beperkingen voor het in de handel
brengen, in voorkomend geval.

c)
er voldoende wetenschappelijke en
technische vorderingen zijn gemaakt, en er
criteria of een norm voor biologische
afbreekbaarheid in het mariene milieu
is/zijn ontwikkeld, zoals bedoeld in de
Europese kunststoffenstrategie, ten
behoeve van de vaststelling van een norm
met betrekking tot de biologische
afbreekbaarheid van bepaalde
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
in het mariene milieu die vallen onder de
werkingssfeer van deze richtlijn. Als dat
het geval is, worden kunststofproducten
voor eenmalig gebruik die aan een
dergelijke norm voldoen, vrijgesteld van
het verbod op het in de handel brengen
ervan.
Or. fr

Amendement 516
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Laura Agea
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)
er voldoende wetenschappelijke en
technische vorderingen zijn gemaakt, en er
criteria of een norm voor biologische
afbreekbaarheid in het mariene milieu
is/zijn ontwikkeld die van toepassing
is/zijn op kunststofproducten voor
eenmalig gebruik die vallen onder de
werkingssfeer van deze richtlijn en hun
vervangingsproducten voor eenmalig
gebruik, om te bepalen welke producten
niet langer onderworpen hoeven worden
aan beperkingen voor het in de handel
brengen, in voorkomend geval.

c)
er voldoende wetenschappelijke en
technische vorderingen zijn gemaakt, en er
criteria of een norm voor biologische
afbreekbaarheid in het mariene milieu
is/zijn ontwikkeld die van toepassing
is/zijn op kunststofproducten voor
eenmalig gebruik die vallen onder de
werkingssfeer van deze richtlijn en hun
vervangingsproducten voor eenmalig
gebruik. Deze criteria voor biologische
afbreekbaarheid in het mariene milieu
zijn niet van toepassing op de in deel B
van de bijlage opgenomen producten die
reeds onderworpen worden aan
beperkingen voor het in de handel brengen
en waarvoor reeds alternatieven op de
markt zijn.
Or. it

Amendement 517
Claudiu Ciprian Tănăsescu
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)
er voldoende wetenschappelijke en
technische vorderingen zijn gemaakt, en er
criteria of een norm voor biologische
afbreekbaarheid in het mariene milieu
is/zijn ontwikkeld die van toepassing
is/zijn op kunststofproducten voor
eenmalig gebruik die vallen onder de
werkingssfeer van deze richtlijn en hun
vervangingsproducten voor eenmalig
gebruik, om te bepalen welke producten
niet langer onderworpen hoeven worden
aan beperkingen voor het in de handel
brengen, in voorkomend geval.

c)
er voldoende wetenschappelijke en
technische vorderingen zijn gemaakt, en er
criteria of een norm voor biologische
afbreekbaarheid en voor desintegratie in
het mariene milieu is/zijn ontwikkeld die
van toepassing is/zijn op
kunststofproducten voor eenmalig gebruik
die vallen onder de werkingssfeer van deze
richtlijn en hun vervangingsproducten voor
eenmalig gebruik, om te bepalen welke
producten niet langer onderworpen hoeven
worden aan beperkingen voor het in de
handel brengen, in voorkomend geval.
Or. en
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Amendement 518
Peter Liese
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 – letter c bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
c bis) er geschikte vervangers zijn
ontwikkeld voor kunststofrietjes voor
eenmalig gebruik, zodat kan worden
bepaald of ze onderhevig kunnen zijn aan
beperkingen op het in de handel brengen
vóór 1 januari 2025.
Or. en
Motivering

Rietjes, met uitzondering van rietjes die bedoeld zijn en gebruikt worden voor medische
doeleinden, vallen onder artikel 7 inzake vereisten voor markering tot er toereikende
vervangers in de handel worden gebracht. De lidstaten verbieden het in de handel brengen
van dit kunststofproduct voor eenmalig gebruik pas vanaf 1 januari 2025, afhankelijk van
eventuele herzieningen.

Amendement 519
Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Soledad Cabezón Ruiz
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
3 bis. De Commissie stelt binnen twee
jaar na de einddatum voor omzetting van
deze richtlijn een methode vast voor de
beoordeling van de effecten van
kunststofafval, waaronder biologisch
afbreekbare kunststoffen, dat in het
milieu, zowel op land als op zee, wordt
achtergelaten. De Commissie kan op
grond van de resultaten van deze
evaluatie de in de bijlage opgenomen lijst
van kunststofproducten voor eenmalig
gebruik herzien.
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Or. it

Amendement 520
Lynn Boylan, Younous Omarjee
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
3 bis. Een herziening houdt geen
rekening met criteria of normen voor de
biologische afbreekbaarheid of
desintegratie in het mariene milieu van
kunststofproducten voor eenmalig
gebruik.
Or. en

Amendement 521
Massimo Paolucci, Jytte Guteland, Simona Bonafè
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
Artikel 16 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1.
De bevoegdheid om gedelegeerde
handelingen vast te stellen, wordt aan de
Commissie toegekend onder de in dit
artikel neergelegde voorwaarden.
2.
De bevoegdheid om de in artikel 7,
lid 2, bedoelde gedelegeerde handelingen
vast te stellen, wordt aan de Commissie
toegekend voor een termijn van vijf jaar
met ingang van ... [de datum van
inwerkingtreding van deze richtlijn]. De
Commissie stelt uiterlijk negen maanden
voor het einde van de termijn van vijf jaar
een verslag op over de
bevoegdheidsdelegatie. De
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend
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met termijnen van dezelfde duur verlengd,
tenzij het Europees Parlement of de Raad
zich uiterlijk drie maanden voor het einde
van elke termijn tegen een dergelijke
verlenging verzet.
3.
Het Europees Parlement of de
Raad kan de in artikel 7, lid 2, bedoelde
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde
intrekken. Het besluit tot intrekking
beëindigt de delegatie van de in dat besluit
genoemde bevoegdheid. Het wordt van
kracht op de dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad
van de Europese Unie of op een daarin
genoemde latere datum. Het laat de
geldigheid van de reeds van kracht zijnde
gedelegeerde handelingen onverlet.
4.
Vóór de vaststelling van een
gedelegeerde handeling raadpleegt de
Commissie de door elke lidstaat
aangewezen deskundigen overeenkomstig
de beginselen die zijn neergelegd in het
Interinstitutioneel Akkoord van 13 april
2016 over beter wetgeven.
5.
Zodra de Commissie een
gedelegeerde handeling heeft vastgesteld,
doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving
aan het Europees Parlement en de Raad.
6.
Een overeenkomstig artikel 7, lid
2, vastgestelde gedelegeerde handeling
treedt alleen in werking indien het
Europees Parlement noch de Raad
daartegen binnen een termijn van twee
maanden na de kennisgeving van de
handeling aan het Europees Parlement en
de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien
zowel het Europees Parlement als de
Raad voor het verstrijken van die termijn
de Commissie hebben medegedeeld dat zij
daartegen geen bezwaar zullen maken.
Die termijn wordt op initiatief van het
Europees Parlement of de Raad met twee
maanden verlengd.
Or. en
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Amendement 522
Seb Dance
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten doen de nodige wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen in werking
treden om aan deze richtlijn te voldoen
tegen ... [2 jaar na inwerkingtreding van
deze richtlijn]. Zij delen de Commissie de
tekst van die maatregelen onverwijld mede.

De lidstaten doen de nodige wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen in werking
treden om uiterlijk [18 maanden na de
inwerkingtreding van de richtlijn] aan deze
richtlijn te voldoen. Zij delen de
Commissie de tekst van die maatregelen
onverwijld mede.
Or. en

Amendement 523
Seb Dance
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – alinea 2
Door de Commissie voorgestelde tekst
De lidstaten treffen de maatregelen die
nodig zijn om aan artikel 5 en artikel 7 lid
1, te voldoen echter met ingang van ... [2
jaar na inwerkingtreding van deze
richtlijn] en de maatregelen die nodig zijn
om aan artikel 6, lid 1, te voldoen met
ingang van ... [3 jaar na inwerkingtreding
van deze richtlijn].

Amendement
De lidstaten treffen de maatregelen die
nodig zijn om aan artikel 5 en artikel 7, lid
1, te voldoen echter met ingang van ... [18
maanden na inwerkingtreding van deze
richtlijn] en de maatregelen die nodig zijn
om aan artikel 6, lid 1, te voldoen met
ingang van ... [3 jaar na inwerkingtreding
van deze richtlijn].
Or. en

Amendement 524
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten treffen de maatregelen die
nodig zijn om aan artikel 5 en artikel 7
lid 1, te voldoen echter met ingang van ...
[2 jaar na inwerkingtreding van deze
richtlijn] en de maatregelen die nodig zijn
om aan artikel 6, lid 1, te voldoen met
ingang van ... [3 jaar na inwerkingtreding
van deze richtlijn].

De lidstaten treffen de maatregelen die
nodig zijn om aan artikel 5 en artikel 7
lid 1, te voldoen echter met ingang van ...
[2 jaar na inwerkingtreding van deze
richtlijn] en de maatregelen die nodig zijn
om aan artikel 6, lid 1, te voldoen met
ingang van ... [5 jaar na inwerkingtreding
van deze richtlijn].
Or. fr

Motivering
De sector moet meer tijd krijgen om zich aan deze nieuwe regelgeving aan te passen.
Amendement 525
Karl-Heinz Florenz, Annie Schreijer-Pierik, Francesc Gambús, Birgit Collin-Langen
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – alinea 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten treffen de maatregelen die
nodig zijn om aan artikel 5 en artikel 7 lid
1, te voldoen echter met ingang van ... [2
jaar na inwerkingtreding van deze richtlijn]
en de maatregelen die nodig zijn om aan
artikel 6, lid 1, te voldoen met ingang van
... [3 jaar na inwerkingtreding van deze
richtlijn].

De lidstaten treffen de maatregelen die
nodig zijn om aan artikel 5 en artikel 7, lid
1, te voldoen echter met ingang van ... [2
jaar na inwerkingtreding van deze richtlijn]
en de maatregelen die nodig zijn om aan
artikel 6, lid 1, te voldoen met ingang van
... [2 jaar na inwerkingtreding van de in
artikel 6, lid 3, bedoelde norm].
Or. en

Motivering
Nadat een norm is ontwikkeld die voorschrijft dat doppen en deksels tijdens het gebruik van
het product aan de verpakking bevestigd moeten blijven, is er tijd nodig om de technische
productielijnen en de interne procedures aan te passen met het oog op de uitvoering van de
norm.
Amendement 526
Massimo Paolucci, Simona Bonafè
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.
De lidstaten delen de Commissie de
tekst van de belangrijkste bepalingen van
nationaal recht mee die zij op het onder
deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

2.
De lidstaten delen de Commissie de
tekst van de bepalingen van nationaal recht
mee die zij op het onder deze richtlijn
vallende gebied vaststellen. De Commissie
ziet erop toe dat deze bepalingen geen
onnodige belemmeringen vormen voor de
werking van de interne markt.
Or. it
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