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17.10.2018 A8-0317/118 

Amendement  118 

Karl-Heinz Florenz 

namens de PPE-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 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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. 

1. De lidstaten treffen de maatregelen 

die nodig zijn om op hun grondgebied 

tegen 2025 een ambitieuze en duurzame 

vermindering met ten minste 25 % 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. 

Deze maatregelen kunnen maatregelen 

zijn om ervoor te zorgen dat er voor 

eindconsumenten bij verkooppunten 

herbruikbare alternatieven voor de bewuste 

producten beschikbaar zijn, of 

economische maatregelen, bijvoorbeeld 

om ervoor te zorgen dat er bij de 

verkooppunten geen gratis 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 
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 

gedurende hun levenscyclus, ook wanneer 

ze worden achtergelaten. 

 De lidstaten stellen nationale plannen op 

waarin de krachtens dit lid vastgestelde 

maatregelen worden beschreven. De 

lidstaten stellen de Commissie in kennis 

van de plannen en werken ze zo nodig bij. 

De Commissie kan op basis van die 

plannen aanbevelingen doen. 
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 De krachtens dit lid vastgestelde 

maatregelen zijn proportioneel en niet-

discriminerend. Voor producten die onder 

Richtlijn 94/62/EG vallen, doen de 

maatregelen geen afbreuk aan artikel 18 

van die richtlijn. De lidstaten stellen de 

Commissie overeenkomstig Richtlijn (EU) 

2015/1535 in kennis van de maatregelen, 

voor zover die richtlijn zulks voorschrijft. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/119 

Amendement  119 

Karl-Heinz Florenz 

namens de PPE-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 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen om een blijvende 

vermindering van de milieueffecten van 

afval van tabaksproducten, en met name 

kunststof bevattende filters van 

tabaksproducten, tot stand te brengen 

door het afval van kunststof bevattende 

filters na consumptie van 

tabaksproducten als volgt terug te 

dringen: met 50 % tegen 2025 en met 

80 % tegen 2030, ten opzichte van het 

gewogen gemiddelde van kunststoffilters 

van tabaksproducten die tussen 2014 en 

2016 in de handel zijn gebracht. 

Or. en 

Motivering 

De verminderingsdoelstelling voor kunststoffilters van tabaksproducten moet betrekking 

hebben op de filters zelf, en niet op de tabaksproducten in hun geheel. Het amendement 

corrigeert dit.  
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17.10.2018 A8-0317/120 

Amendement  120 

Karl-Heinz Florenz 

namens de PPE-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 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 

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 

de in deel E van de bijlage opgenomen 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

en voor het vervoer en de verwerking ervan 

achteraf, 

overeenkomstig de bepalingen van 

Richtlijn 2008/98/EG inzake uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid, en de 

kosten voor de in artikel 10 bedoelde 

bewustmakingsmaatregelen met betrekking 

tot die producten, voor rekening komen 

van de producenten van die producten. De 

door de producenten betaalde financiële 

bijdragen om aan deze verplichtingen te 

voldoen bedragen niet meer dan de kosten 

die noodzakelijk zijn om deze diensten op 

een kostenefficiënte en proportionele 

manier aan te bieden, en worden tussen 

de betrokken actoren op transparante 

wijze vastgesteld en gedifferentieerd 

overeenkomstig artikel 8 bis, lid 4, van 

Richtlijn 2008/98/EG. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/121 

Amendement  121 

Karl-Heinz Florenz 

namens de PPE-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 – 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, binnen een tijdspanne die zo 

kort is dat de kunststoffen niet schadelijk 

zijn voor het mariene leven en niet leiden 

tot een ophoping van kunststoffen in het 

milieu. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/122 

Amendement  122 

Karl-Heinz Florenz 

namens de PPE-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 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Voor kleine, middelgrote en micro-

ondernemingen als omschreven in de op 

... [datum van inwerkingtreding van deze 

richtlijn] van kracht zijnde, door de 

Commissie vastgestelde definitie van 

kmo's, treffen de lidstaten de maatregelen 

die nodig zijn om aan artikel 5 en 

artikel 7, lid 1, te voldoen echter met 

ingang van ... [2 jaar na de in artikel 17, 

lid 1, tweede alinea, bepaalde 

omzettingsperiode] en de maatregelen die 

nodig zijn om aan artikel 6, lid 1, te 

voldoen met ingang van ... [2 jaar na de in 

artikel 17, lid 1, tweede alinea, bepaalde 

omzettingsperiode]. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/123 

Amendement  123 

Karl-Heinz Florenz 

namens de PPE-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 – deel A – streepje 2 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 — zeer lichte plastic draagtassen, 

behalve wanneer die vereist zijn om 

hygiënische redenen of voor het 

verpakken van vochtige losse 

levensmiddelen. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/124 

Amendement  124 

Karl-Heinz Florenz 

namens de PPE-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 – deel E – laatste streepje (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 - yoghurtpotjes met een luchtdicht 

deksel, die voor thuisconsumptie worden 

verkocht. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/125 

Amendement  125 

Karl-Heinz Florenz 

namens de PPE-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 – deel D – streepje 3 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

— ballonnen, met uitzondering van 

ballonnen voor industriële of andere 

professionele toepassingen die niet aan 

consumenten worden verdeeld. 

Schrappen 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/126 

Amendement  126 

Karl-Heinz Florenz 

namens de PPE-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 – deel E – streepje 7 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

— ballonnen, met uitzondering van 

ballonnen voor industriële of andere 

professionele toepassingen die niet aan 

consumenten worden verdeeld. 

Schrappen  

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/127 

Amendement  127 

Karl-Heinz Florenz 

namens de PPE-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 

Overweging 15 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor kunststofproducten voor eenmalig 

gebruik waarvoor geen geschikte en 

duurzamere alternatieven algemeen 

beschikbaar zijn, moeten de lidstaten, 

volgens het beginsel dat de vervuiler 

betaalt, ook regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid 

invoeren, ter dekking van de kosten van het 

afvalbeheer, het opruimen van het 

zwerfvuil en de 

bewustmakingsmaatregelen ter preventie 

en vermindering van dergelijk zwerfvuil. 

Voor kunststofproducten voor eenmalig 

gebruik waarvoor geen geschikte en 

duurzamere alternatieven algemeen 

beschikbaar zijn, moeten de lidstaten, 

volgens het beginsel dat de vervuiler 

betaalt, ook regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid 

invoeren, ter dekking van de noodzakelijke 

kosten van het afvalbeheer en de 

bewustmakingsmaatregelen ter preventie 

en vermindering van zwerfvuil, en om 

wangedrag van consumenten aan te 

pakken. 

 Deze kosten mogen niet meer bedragen 

dan de kosten die noodzakelijk zijn om 

deze diensten op een kostenefficiënte 

manier aan te bieden, en moeten tussen 

de betrokken actoren op transparante 

wijze worden vastgelegd overeenkomstig 

artikel 8 bis, lid 4, van Richtlijn 

2008/98/EG. De kosten moeten 

proportioneel zijn en stoelen op duidelijke 

doelstellingen die overeenkomstig 

artikel 8 bis, lid 1, van Richtlijn 

2008/98/EG zijn vastgesteld. 

Or. en 

 

 


