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18.10.2018 A8-0317/95 

Amendement  95 

Rolandas Paksas 

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 – 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] tot de helft (ten minste 

50 %) van de consumptie te komen van de 

in deel A van de bijlage opgenomen 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

te halveren (ten minste met 50 % te 

verlagen). 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/96 

Amendement  96 

Rolandas Paksas 

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 – 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 

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. en 
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18.10.2018 A8-0317/97 

Amendement  97 

Rolandas Paksas 

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 – 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 moet een 

uitvoeringshandeling vaststellen waarin de 

methodes worden vastgesteld voor de 

berekening en verificatie van de 

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 
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18.10.2018 A8-0317/98 

Amendement  98 

Rolandas Paksas 

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 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 de omzetting in nationaal recht 

van deze richtlijn] en de maatregelen die 

nodig zijn om aan artikel 6, lid 1, te 

voldoen met ingang van ... [3 jaar na de 

omzetting in nationaal recht van deze 

richtlijn]. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/99 

Amendement  99 

Rolandas Paksas 

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 – streepje 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

— bekers voor dranken — bekers voor dranken, met inbegrip 

van samengestelde bekers, bijvoorbeeld 

voor het meenemen van koffie/thee/enz. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/100 

Amendement  100 

Rolandas Paksas 

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 C – streepje 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 — samengestelde verpakkingen voor 

dranken, met inbegrip van hun doppen en 

deksels 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/101 

Amendement  101 

Rolandas Paksas 

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 F – streepje 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 — bekers voor dranken, inclusief 

samengestelde bekers 

Or. en 

 


