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18.10.2018 A8-0317/106 

Amendement  106 

Danilo Oscar Lancini 

namens de ENF-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 15 – titel 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

15 Evaluatie en herziening 15 Evaluatie en herziening 

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 … [vijf 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. 

2. De Commissie legt overeenkomstig 

lid 1 een verslag over de belangrijkste 

bevindingen van de evaluatie voor aan het 

Europees Parlement, de Raad en het 

Europees Economisch en Sociaal Comité. 

2. De Commissie legt overeenkomstig 

lid 1 een verslag over de belangrijkste 

bevindingen van de evaluatie voor aan het 

Europees Parlement, de Raad en het 

Europees Economisch en Sociaal Comité. 

3. In dat verslag wordt ook vermeld 

of: 

3. Het verslag bevat: 

(a) het nodig is de bijlage met de 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

te herzien; 

(a) een beoordeling van de vraag of 

het nodig is de bijlage met de 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

te herzien; 

(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; 

 



 

AM\1166460NL.docx  PE624.162v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 (b bis) een beoordeling van de 

verandering in de materialen die gebruikt 

worden voor de producten die onder deze 

richtlijn vallen, en van de innovatie op het 

vlak van nieuwe afleveringssystemen voor 

herbruikbare alternatieven voor die 

producten; dit omvat een algemene 

analyse van de milieu-levenscyclus van 

die materialen en de resulterende 

alternatieven; 

(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) een beoordeling van de vraag of 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. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/107 

Amendement  107 

Danilo Oscar Lancini 

namens de ENF-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, inclusief hun 

deksels en doppen, met uitzondering van 

die in gebouwen waar sprake is van 

verplichte gescheiden inzameling en 

recyclage in het kader van een 

afvalbeheersysteem 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/108 

Amendement  108 

Danilo Oscar Lancini 

namens de ENF-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 – streepje 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

— bestek (vorken, messen, lepels, 

eetstokjes) 

Schrappen 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/109 

Amendement  109 

Danilo Oscar Lancini 

namens de ENF-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 – streepje 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

— bestek (vorken, messen, lepels, 

eetstokjes) 

— bestek (vorken, messen, lepels, 

eetstokjes), met uitzondering van bestek 

dat aan onderwijsinstellingen of 

gezondheidszorginstellingen wordt 

geleverd in het kader van 

overheidsopdrachten voor leveringen 

zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 8, van 

Richtlijn 2014/24/EU die vóór [zes 

maanden na de datum van omzetting in 

nationaal recht van deze richtlijn] zijn 

gegund 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/110 

Amendement  110 

Danilo Oscar Lancini 

namens de ENF-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 – streepje 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– borden Schrappen 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/111 

Amendement  111 

Danilo Oscar Lancini 

namens de ENF-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 – streepje 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

— borden — borden, met uitzondering van 

borden die aan onderwijsinstellingen of 

gezondheidszorginstellingen worden 

geleverd in het kader van 

overheidsopdrachten voor leveringen 

zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 8, van 

Richtlijn 2014/24/EU die vóór [zes 

maanden na de datum van omzetting in 

nationaal recht van deze richtlijn] zijn 

gegund 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/112 

Amendement  112 

Danilo Oscar Lancini 

namens de ENF-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 – streepje 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

— rietjes, met uitzondering van rietjes 

bedoeld en gebruikt voor medische 

doeleinden 

Schrappen 

Or. en 

 


