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17.10.2018 A8-0317/91 

Amendement  91 

Tim Aker 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  Artikel 4 bis 

 Vermindering van afval na gebruik 

 De lidstaten stellen reductiestreefcijfers 

vast voor alle in deel A opgesomde 

producten, teneinde de hoeveelheden 

afval na gebruik als volgt te verminderen: 

50 % tegen 2025 en 80 % tegen 2030, met 

als uiteindelijke doelstelling om deze 

producten te vervangen door 

milieuvriendelijke alternatieven. 

Or. en 

Motivering 

Er moeten strikte reductiestreefcijfers worden vastgesteld voor alle producten met schadelijke 

gevolgen voor het mariene milieu. Deze producten staan in de top 10 van kunststofproducten 

die het meest op stranden worden aangetroffen, waarbij drankflessen 60,04 % van het 

gewicht van de aangetroffen producten vertegenwoordigen. De idee in het voorstel van de 

Commissie is hier iets aan te doen middels uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en 

bewustmakingsmaatregelen, maar het verdient de voorkeur het voorstel te wijzigen en er 

streefcijfers voor het verminderen van het gebruik van de bedoelde producten in op te nemen, 

teneinde de doelstelling van een daadwerkelijke circulaire economie te verwezenlijken. 
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17.10.2018 A8-0317/92 

Amendement  92 

Tim Aker 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 8 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  Artikel 8 bis 

 De lidstaten stellen in overeenstemming 

met dit artikel uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid vast en 

implementeren deze, in concreto door van 

producenten te verlangen dat ze 

onafhankelijk van de producent 

opgerichte en beheerde 

beheerorganisaties financieren, teneinde 

afval, en in het bijzonder plasticproducten 

voor eenmalig gebruik, te voorkomen en 

te reduceren, en de gevolgen ervan te 

verkleinen. 

Or. en 

Motivering 

Om ervoor te zorgen dat beheerorganisaties doeltreffend zijn, is onafhankelijkheid van de 

industrieën in kwestie een 'must' omdat daarmee onnodige bemoeienis wordt vermeden. 
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17.10.2018 A8-0317/93 

Amendement  93 

Tim Aker 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Deel A (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  - drankflessen 

 - voedselverpakkingen, dat wil zeggen 

recipiënten zoals dozen, met of zonder 

deksel, die worden gebruikt voor 

voedingsmiddelen die bestemd zijn om ter 

plaatse of na afhaling direct, zonder enige 

verdere bereiding, uit de recipiënt 

geconsumeerd te worden, zoals 

voedselverpakkingen voor fastfood, maar 

met uitzondering van drankverpakkingen, 

borden en zakjes en wikkels die 

voedingsmiddelen bevatten 

 - zakjes en wikkels gemaakt van flexibel 

materiaal die voedingsmiddelen bevatten 

die bedoeld zijn om onmiddellijk uit het 

zakje of de wikkel te worden 

geconsumeerd, zonder enige verdere 

bereiding 

 - drankverpakkingen, dat wil zeggen 

recipiënten voor het houden van dranken 

zoals drankflessen, met inbegrip van de 

bijbehorende doppen of deksels 

 - vochtige doekjes, m.a.w. vooraf 

bevochtigde doekjes voor persoonlijke 

hygiëne, en voor huishoudelijk en 

industrieel gebruik 

 - ballonnen, met uitzondering van 

ballonnen voor industriële of andere 
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professionele toepassingen die niet aan 

consumenten worden verdeeld 

 - lichte plastic draagtassen als 

omschreven in artikel 3, onder 1 quater, 

van Richtlijn 94/62/EG 

Or. en 

Motivering 

Er moeten strikte reductiestreefcijfers worden vastgesteld voor alle producten met schadelijke 

gevolgen voor het mariene milieu. Deze producten staan in de top 10 van kunststofproducten 

die het meest op stranden worden aangetroffen, waarbij drankflessen 60,04 % van het 

gewicht van de aangetroffen producten vertegenwoordigen. De idee in het voorstel van de 

Commissie is hier iets aan te doen middels uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en 

bewustmakingsmaatregelen, maar het verdient de voorkeur het voorstel te wijzigen en er 

streefcijfers voor het verminderen van het gebruik van de bedoelde producten in op te nemen, 

teneinde de doelstelling van een daadwerkelijke circulaire economie te verwezenlijken. 
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17.10.2018 A8-0317/94 

Amendement  94 

Tim Aker 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Deel E – streepje 5 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

- tabaksproducten met filter, en filters die 

verkocht worden voor gebruik in 

combinatie met tabaksproducten. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Op sigaretten zitten accijnzen. De lidstaten hebben veel speelruimte bij het vaststellen van de 

hoogte van de accijnzen die ze hanteren. Daarnaast kunnen de accijnsopbrengsten worden 

gebruikt voor het financieren van de inspanningen gericht op de aanpak van afval (en is dit 

hoogstwaarschijnlijk ook reeds het geval). Er is geen reden om regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid aan de producenten van deze producten op te leggen. Het 

zou inefficiënt zijn en zou zelfs illegale handel in de hand kunnen werken. Vandaar dat deze 

producten worden geschrapt uit deel E van de bijlage (kunststofproducten waarop vereisten 

in verband met uitgebreide producentenverantwoordelijkheid van toepassing zijn). 

 

 


