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18.10.2018 A8-0317/103 

Amendement  103 

Margrete Auken 

namens de Verts/ALE-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 5 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 5 bis 

 Gebruiksbeperkingen 

 De lidstaten verbieden dat de in deel B bis 

van de bijlage opgenomen 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

tijdens openbare of private evenementen 

opzettelijk in de atmosfeer worden 

opgelaten. 

Or. en 

(In verband met een amendement van dezelfde auteur met betrekking tot een nieuw deel B bis 

in de bijlage.) 

Motivering 

Ballonnen behoren tot de tien meest aangetroffen stukken zwerfvuil op stranden. Ze zijn vervuilend en 

schadelijk voor in het wild levende dieren, en mogen niet langer enkel voor het plezier worden opgelaten. 

Verschillende overheden hebben al verboden vastgesteld om te voorkomen dat ballonnen massaal worden 

opgelaten (meer dan 50 lokale overheden in het VK). Ook in de VS hebben verschillende staten al een 

verbod opgelegd (California, Florida, Tennessee, Virginia). 
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18.10.2018 A8-0317/104 

Amendement  104 

Margrete Auken 

namens de Verts/ALE-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 – 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 EU-

markt 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 EU-

markt in de handel wordt gebracht, in 

overeenstemming met de voorschriften van 

Richtlijn 2008/98/EG met betrekking tot 

uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid. 

De lidstaten garanderen op basis daarvan 

dat er een jaarlijks 

minimuminzamelingspercentage wordt 

gerealiseerd voor vistuig dat kunststof 

bevat. Vanaf 2025 bedraagt het 

minimuminzamelingspercentage 80 %, 

berekend op basis van het totale gewicht 

van het kunststofbevattend vistuig dat in 

de betreffende lidstaat in een bepaald jaar 

in de handel is gebracht, uitgedrukt als 

percentage van het gemiddelde gewicht 

van het kunststofbevattend vistuig dat de 

voorgaande drie jaren in die lidstaat in de 

handel is gebracht. 

De lidstaten zorgen er ook voor dat 

dergelijke regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid voor 

kunststofbevattend vistuig tegen 2025 een 

recyclagestreefwaarde van ten minste 

15 % realiseren. Om deze streefwaarde te 

halen, kunnen de lidstaten bovendien 

verlangen dat de regelingen onder meer: 

a) de financiële bijdragen differentiëren 
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overeenkomstig artikel 8 bis, lid 4, van 

Richtlijn 2008/98/EG, ter bevordering van 

het in de handel brengen van vistuig dat is 

ontworpen voor hergebruik en recyclage; 

b) statiegeldregelingen omvatten om de 

inlevering van oud, afgedankt of 

onbruikbaar vistuig te bevorderen; 

c) regelingen voor monitoring, tracering 

en rapportage omvatten. 

Or. en 

Motivering 

Volgens de effectbeoordeling van de Commissie (zie blz. 62), wordt gemiddeld 80 % van het per jaar 

aangekochte vistuig uiteindelijk in de EU als geheel aan land gebracht. Daarom moet een apart 

inzamelingspercentage van 80 % opgelegd worden, en niet slechts 50 % (zoals aangenomen door ENVI 

in AM 64). Door de gemiddelde hoeveelheid die de voorgaande drie jaren in de handel is gebracht als 

referentie te nemen, kan een fluctuerend verbruik gecompenseerd worden. 
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18.10.2018 A8-0317/105 

Amendement  105 

Margrete Auken 

namens de Verts/ALE-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 B bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 B bis Kunststofproducten voor eenmalig 

gebruik die vallen onder artikel 5 bis 

(Gebruiksbeperkingen) 

 - ballonnen, met uitzondering van 

ballonnen voor industriële of andere 

professionele toepassingen die niet aan 

consumenten worden verdeeld 

Or. en 

Motivering 

Ballonnen behoren tot de tien meest aangetroffen stukken zwerfvuil op stranden. Ze zijn vervuilend en 

schadelijk voor in het wild levende dieren, en mogen niet langer enkel voor het plezier worden opgelaten. 

Verschillende overheden hebben al verboden vastgesteld om te voorkomen dat ballonnen massaal worden 

opgelaten (meer dan 50 lokale overheden in het VK). Ook in de VS hebben verschillende staten al een 

verbod opgelegd (California, Florida, Tennessee, Virginia). 

 


