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18.10.2018 A8-0317/128 

Amendement  128 

Elisabetta Gardini 

Giovanni La Via 

Innocenzo Leontini 

Pilar Ayuso 

Lorenzo Cesa 

Francisco José Millán Mon 

Massimiliano Salini 

Verónica Lope Fontagné 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Paul Rübig 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

Herbert Dorfmann 

Alojz Peterle 

Gabriel Mato 

Esther Herranz García 

Raffaele Fitto 

Alberto Cirio 

Dubravka Šuica 

Andrea Cozzolino 

Pina Picierno 

Patrizia Toia 

Nicola Caputo 

Isabella De Monte 

Giuseppe Ferrandino 

Lara Comi 

Salvatore Cicu 

Giancarlo Scottà 

Mara Bizzotto 

Angelo Ciocca 

Danilo Oscar Lancini 

Mario Borghezio 

Marco Zanni 

Aldo Patriciello 

Ruža Tomašić 

Remo Sernagiotto 

Carlos Iturgaiz 

Rosa Estaràs Ferragut 

Werner Kuhn 

György Hölvényi 

Anna Záborská 

Ivan Štefanec 

Mihai Ţurcanu 

Paulo Rangel 

Theodoros Zagorakis 

Monika Hohlmeier 
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Stefano Maullu 

Lívia Járóka 

 

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 8 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Kunststofproducten voor eenmalig 

gebruik kunnen van een grote 

verscheidenheid aan kunststoffen worden 

gemaakt. Kunststoffen worden doorgaans 

gedefinieerd als polymere materialen 

waaraan eventueel additieven zijn 

toegevoegd. Sommige natuurlijke 

polymeren zouden echter ook onder deze 

definitie kunnen vallen. Niet-

gemodificeerde natuurlijke polymeren 

dienen er niet onder te vallen, aangezien zij 

van nature in het milieu voorkomen. 

Daarom zou de definitie van polymeer in 

artikel 3, lid 5, van Verordening (EG) 

nr. 1907/2006 van het Europees Parlement 

en de Raad43 moeten worden aangepast en 

zou voor deze richtlijn een aparte definitie 

voor kunststoffen moeten worden 

ingevoerd. Kunststoffen die met 

gemodificeerde natuurlijke polymeren 

worden geproduceerd of kunststoffen die 

op basis van biologische, fossiele of 

synthetische basisstoffen worden 

geproduceerd, komen niet in de natuur 

voor en moeten dan ook binnen de 

werkingssfeer van deze richtlijn vallen. De 

aangepaste definitie van kunststoffen 

moet daarom ook op polymeren 

gebaseerde rubberen producten en 

biologische en biologisch afbreekbare 

kunststoffen omvatten, ongeacht of zij al 

dan niet van biomassa zijn afgeleid en/of 

bedoeld zijn om na verloop van tijd 

biologisch af te breken. Sommige 

polymere materialen zoals polymere 

(8) Kunststofproducten voor eenmalig 

gebruik kunnen van een grote 

verscheidenheid aan kunststoffen worden 

gemaakt. Kunststoffen worden doorgaans 

gedefinieerd als polymere materialen 

waaraan eventueel additieven zijn 

toegevoegd. Sommige natuurlijke 

polymeren zouden echter ook onder deze 

definitie kunnen vallen. Niet-

gemodificeerde natuurlijke polymeren 

dienen er niet onder te vallen, aangezien zij 

van nature in het milieu voorkomen. 

Daarom zou de definitie van polymeer in 

artikel 3, lid 5, van Verordening (EG) 

nr. 1907/2006 van het Europees Parlement 

en de Raad moeten worden aangepast en 

zou voor deze richtlijn een aparte definitie 

voor kunststoffen moeten worden 

ingevoerd. Kunststoffen die met 

gemodificeerde natuurlijke polymeren 

worden geproduceerd of kunststoffen die 

op basis van biologische, fossiele of 

synthetische basisstoffen worden 

geproduceerd, komen niet in de natuur 

voor en moeten dan ook binnen de 

werkingssfeer van deze richtlijn vallen. 

Sommige polymere materialen zoals 

polymere coatings, verven, inkten en 

lijmen kunnen niet fungeren als structureel 

hoofdbestanddeel van eindmaterialen en 

eindproducten. Het is niet nodig dat die 

materialen in deze richtlijn aan de orde 

komen en zij moeten ook niet onder de 

definitie vallen. 
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coatings, verven, inkten en lijmen kunnen 

niet fungeren als structureel 

hoofdbestanddeel van eindmaterialen en 

eindproducten. Het is niet nodig dat die 

materialen in deze richtlijn aan de orde 

komen en zij moeten ook niet onder de 

definitie vallen. 

_________________  

43 Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

18 december 2006 inzake de registratie en 

beoordeling van en de autorisatie en 

beperkingen ten aanzien van chemische 

stoffen (REACH), tot oprichting van een 

Europees Agentschap voor chemische 

stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 

1999/45/EG en houdende intrekking van 

Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad 

en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de 

Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG 

van de Raad en de Richtlijnen 

91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 

2000/21/EG van de Commissie (PB L 396 

van 30.12.2006, blz. 1). 

 

Or. en 

Motivering 

Gezien de nieuwe specifieke definitie van biologisch afbreekbare kunststoffen in artikel 3, lid 13 bis, 

waarin details worden genoemd inzake het afdanken van dit type kunststoffen en wordt verduidelijkt dat 

biologisch afbreekbare kunststoffen geen oplossing vormen voor afval in zee, is het logisch om geen 

verwijzing op te nemen naar biologisch afbreekbare kunststoffen, teneinde verwarring te voorkomen. 
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18.10.2018 A8-0317/129 

Amendement  129 

Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Lorenzo Cesa, Massimiliano 

Salini, Paul Rübig, Herbert Dorfmann, Alojz Peterle, Gabriel Mato, Raffaele Fitto, 

Alberto Cirio, Dubravka Šuica, Lara Comi, Salvatore Cicu, Giancarlo Scottà, Mara 

Bizzotto, Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Mario Borghezio, Marco Zanni, Aldo 

Patriciello, Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto, Carlos Iturgaiz, Rosa Estaràs Ferragut, 

Werner Kuhn, György Hölvényi, Andrea Cozzolino, Nicola Caputo, Giuseppe 

Ferrandino, Anna Záborská, Ivan Štefanec, Mihai Ţurcanu, Paulo Rangel, Theodoros 

Zagorakis, Monika Hohlmeier, Stefano Maullu, Fulvio Martusciello 

 

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 9 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Om de werkingssfeer van deze 

richtlijn duidelijk te definiëren, moet de 

term kunststofproduct voor eenmalig 

gebruik worden gedefinieerd. De definitie 

moet kunststofproducten uitsluiten die 

bedacht, ontworpen en in de handel 

gebracht worden om binnen hun 

levensduur meerdere omlopen te maken 

door opnieuw gevuld of opnieuw gebruikt 

te worden voor hetzelfde doel als waarvoor 

zij ontworpen zijn. 

(9) Om de werkingssfeer van deze 

richtlijn duidelijk te definiëren, moet de 

term kunststofproduct voor eenmalig 

gebruik worden gedefinieerd. De definitie 

moet kunststofproducten uitsluiten die 

bedacht, ontworpen en in de handel 

gebracht worden om binnen hun 

levensduur meerdere omlopen te maken 

door opnieuw gevuld of opnieuw gebruikt 

te worden voor hetzelfde doel als waarvoor 

zij ontworpen zijn, evenals 

kunststofproducten die in een "gesloten 

cyclus" binnen gebouwen worden 

gebruikt (zoals bekers en roerstaafjes die 

worden gebruikt in verkoopautomaten in 

bedrijven, ziekenhuizen, scholen en 

universiteiten, enz.) waar 

afvalbeheerssystemen de separate 

inzameling en recycling verplicht stellen. 

Or. en 

Motivering 

The single use plastic products used in the vending industry, due to the peculiarities of the beverage 

distribution service through automatic vending machines, must not be within the scope of the directive 

because: 1) Vending service is mainly provided in closed locations where the collection of waste (offices, 
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schools, universities and hospitals, etc.) is mandatory (“closed loop”) and also the consumption takes 

place near the machine; therefore they do not produce marine littering; 2) Single-use vending products 

are designed specifically for use in vending machines and therefore must have specific technical 

characteristics that guarantee the reliability of delivery in addition to the high temperature resistance (90 

°) of hot drinks (“No alternatives”); 3) Single-use vending products guarantee the hygiene and food 

safety of the food delivery service as they are stored inside the machine in a special container / dispenser 

and are not subject to contamination (“hygiene and food safety”). 
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18.10.2018 A8-0317/130 

Amendement  130 

Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Innocenzo Leontini, Lorenzo Cesa, Massimiliano 

Salini, Paul Rübig, Herbert Dorfmann, Alojz Peterle, Gabriel Mato, Raffaele Fitto, 

Alberto Cirio, Dubravka Šuica, Lara Comi, Salvatore Cicu, Giancarlo Scottà, Mara 

Bizzotto, Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Mario Borghezio, Marco Zanni, Aldo 

Patriciello, Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto, Carlos Iturgaiz, Rosa Estaràs Ferragut, 

Werner Kuhn, György Hölvényi, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Nicola Caputo, 

Giuseppe Ferrandino, Anna Záborská, Ivan Štefanec, Mihai Ţurcanu, Paulo Rangel, 

Theodoros Zagorakis, Monika Hohlmeier, Stefano Maullu, Fulvio Martusciello 

 

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 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

— 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, 

— 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. Verpakkingen 

die worden gebruikt voor voorverpakte 

voedingsmiddelen zoals gedefinieerd in 

Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad1 bis 

worden niet beschouwd als 

voedselverpakkingen. 

 _________________ 

 1 bis Verordening (EU) nr. 1169/2011 van 

het Europees Parlement en de Raad van 

25 oktober 2011 betreffende de 

verstrekking van voedselinformatie aan 

consumenten, tot wijziging van 

Verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en 

(EG) nr. 1925/2006 van het Europees 
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Parlement en de Raad en tot intrekking 

van Richtlijn 87/250/EEG van de 

Commissie, Richtlijn 90/496/EEG van de 

Raad, Richtlijn 1999/10/EG van de 

Commissie, Richtlijn 2000/13/EG van het 

Europees Parlement en de Raad, 

Richtlijnen 2002/67/EG en 2008/5/EG 

van de Commissie, en Verordening (EG) 

nr. 608/2004 van de Commissie (PB L 304 

van 22.11.2011, blz. 18). 

Or. en 

Motivering 

Verordening (EU) nr. 1169/2011 maakt een onderscheid tussen voorverpakte en niet-voorverpakte 

voedingsmiddelen. Als dit voorstel wordt afgestemd op de bepalingen in die verordening zou dit de 

beleidscoherentie ten goede komen en de tenuitvoerlegging vergemakkelijken, daar veel lidstaten 

inmiddels een wettelijke definitie van niet-voorverpakte voedingsmiddelen hebben vastgesteld in verband 

met de etikettering betreffende allergenen. Zo geldt de term "niet-voorverpakt voedingsmiddel" in Ierland 

bijvoorbeeld voor voedingsmiddelen die rechtstreeks aan de consument of aan grootkeukens worden 

verkocht, of voedingsmiddelen die gratis worden verstrekt, bijvoorbeeld door liefdadigheidsorganisaties 

of als proefmonsters in levensmiddelenwinkels. 
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18.10.2018 A8-0317/131 

Amendement  131 

Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Lorenzo Cesa, Massimiliano 

Salini, Paul Rübig, Herbert Dorfmann, Alojz Peterle, Gabriel Mato, Raffaele Fitto, 

Alberto Cirio, Dubravka Šuica, Lara Comi, Salvatore Cicu, Giancarlo Scottà, Mara 

Bizzotto, Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Mario Borghezio, Marco Zanni, Aldo 

Patriciello, Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto, Carlos Iturgaiz, Rosa Estaràs Ferragut, 

Werner Kuhn, György Hölvényi, Andrea Cozzolino, Nicola Caputo, Giuseppe 

Ferrandino, Anna Záborská, Ivan Štefanec, Mihai Ţurcanu, Paulo Rangel, Theodoros 

Zagorakis, Monika Hohlmeier, Stefano Maullu, Fulvio Martusciello 

 

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, behalve die 

welke in een "gesloten cyclus" binnen 

gebouwen worden gebruikt (zoals bekers 

en roerstaafjes die worden gebruikt in 

verkoopautomaten in bedrijven, 

ziekenhuizen, scholen en universiteiten, 

enz.) waar afvalbeheerssystemen de 

separate inzameling en recycling verplicht 

stellen. 

Or. en 

Motivering 

Vending cups, due to the peculiarities of the beverage distribution service through automatic vending 

machines, must not be within the scope of the directive because: 1) Vending service is mainly provided in 

closed locations where the collection of waste (offices, schools, universities and hospitals, etc.) is 

mandatory (“closed loop”) and also the consumption takes place near the machine; therefore they do not 

produce marine littering; 2) Vending cups are designed specifically for use in vending machines and 

therefore must have specific technical characteristics that guarantee the reliability of delivery in addition 

to the high temperature resistance (90 °) of hot drinks (“No alternatives”); 3) Vending cups guarantee 

the hygiene and food safety of the food delivery service as they are stored inside the machine in a special 

container / dispenser and are not subject to contamination (“hygiene and food safety”). 
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18.10.2018 A8-0317/132 

Amendement  132 

Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Pilar Ayuso, Lorenzo Cesa, 

Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini, Verónica Lope Fontagné, José Ignacio 

Salafranca Sánchez-Neyra, Paul Rübig, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Herbert 

Dorfmann, Alojz Peterle, Gabriel Mato, Esther Herranz García, Raffaele Fitto, 

Dubravka Šuica, Alberto Cirio, Lara Comi, Salvatore Cicu, Giancarlo Scottà, Mara 

Bizzotto, Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Mario Borghezio, Marco Zanni, Aldo 

Patriciello, Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto, Carlos Iturgaiz, Rosa Estaràs Ferragut, 

Werner Kuhn, György Hölvényi, Andrea Cozzolino, Pina Picierno, Nicola Caputo, 

Giuseppe Ferrandino, Anna Záborská, Ivan Štefanec, Mihai Ţurcanu, Paulo Rangel, 

Theodoros Zagorakis, Monika Hohlmeier, Stefano Maullu 

 

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, tot 

2025, bestek dat aan onderwijsinstellingen 

of gezondheidszorginstellingen wordt 

geleverd in het kader van 

overheidsopdrachten voor leveringen 

zoals gedefinieerd in artikel 21 bis, punt 8, 

van Richtlijn 2014/24/EU.1 
1"overheidsopdrachten voor leveringen": 

overheidsopdrachten die betrekking 

hebben op de aankoop, leasing, huur of 

huurkoop, met of zonder koopoptie, van 

producten. Als overheidsopdracht voor 

leveringen kunnen worden beschouwd, 

als bijkomstig element, plaatsings- en 

installatiewerkzaamheden; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/133 

Amendement  133 

Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Pilar Ayuso, Lorenzo Cesa, 

Massimiliano Salini, Verónica Lope Fontagné, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, 

Paul Rübig, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Herbert Dorfmann, Alojz Peterle, Gabriel 

Mato, Esther Herranz García, Raffaele Fitto, Dubravka Šuica, Alberto Cirio, Lara 

Comi, Salvatore Cicu, Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Danilo Oscar 

Lancini, Mario Borghezio, Marco Zanni, Aldo Patriciello, Ruža Tomašić, Remo 

Sernagiotto, Carlos Iturgaiz, Rosa Estaràs Ferragut, Werner Kuhn, György Hölvényi, 

Andrea Cozzolino, Pina Picierno, Nicola Caputo, Giuseppe Ferrandino, Anna Záborská, 

Ivan Štefanec, Mihai Ţurcanu, Paulo Rangel, Theodoros Zagorakis, Monika Hohlmeier, 

Stefano Maullu 

 

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 21 bis, punt 8, 

van Richtlijn 2014/24/EU.1 
1"overheidsopdrachten voor leveringen": 

overheidsopdrachten die betrekking 

hebben op de aankoop, leasing, huur of 

huurkoop, met of zonder koopoptie, van 

producten. Als overheidsopdracht voor 

leveringen kunnen worden beschouwd, 

als bijkomstig element, plaatsings- en 

installatiewerkzaamheden; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/134 

Amendement  134 

Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Pilar Ayuso, Lorenzo Cesa, 

Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini, Verónica Lope Fontagné, José Ignacio 

Salafranca Sánchez-Neyra, Paul Rübig, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Herbert 

Dorfmann, Alojz Peterle, Gabriel Mato, Esther Herranz García, Raffaele Fitto, 

Dubravka Šuica, Alberto Cirio, Lara Comi, Salvatore Cicu, Giancarlo Scottà, Mara 

Bizzotto, Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Mario Borghezio, Marco Zanni, Aldo 

Patriciello, Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto, Carlos Iturgaiz, Rosa Estaràs Ferragut, 

Werner Kuhn, György Hölvényi, Andrea Cozzolino, Pina Picierno, Nicola Caputo, 

Giuseppe Ferrandino, Anna Záborská, Ivan Štefanec, Mihai Ţurcanu, Paulo Rangel, 

Theodoros Zagorakis, Monika Hohlmeier, Stefano Maullu 

 

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 onderwijsinstellingen of 

gezondheidszorginstellingen worden 

geleverd in het kader van 

overheidsopdrachten voor leveringen 

zoals gedefinieerd in artikel 21 bis, punt 8, 

van Richtlijn 2014/24/EU.1 
1"overheidsopdrachten voor leveringen": 

overheidsopdrachten die betrekking 

hebben op de aankoop, leasing, huur of 

huurkoop, met of zonder koopoptie, van 

producten. Als overheidsopdracht voor 

leveringen kunnen worden beschouwd, 

als bijkomstig element, plaatsings- en 

installatiewerkzaamheden; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0317/135 

Amendement  135 

Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Pilar Ayuso, Lorenzo Cesa, 

Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini, Verónica Lope Fontagné, José Ignacio 

Salafranca Sánchez-Neyra, Paul Rübig, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Herbert 

Dorfmann, Alojz Peterle, Gabriel Mato, Esther Herranz García, Raffaele Fitto, 

Dubravka Šuica, Alberto Cirio, Lara Comi, Salvatore Cicu, Giancarlo Scottà, Mara 

Bizzotto, Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Mario Borghezio, Marco Zanni, Aldo 

Patriciello, Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto, Carlos Iturgaiz, Rosa Estaràs Ferragut, 

Werner Kuhn, György Hölvényi, Andrea Cozzolino, Pina Picierno, Nicola Caputo, 

Giuseppe Ferrandino, Anna Záborská, Ivan Štefanec, Mihai Ţurcanu, Paulo Rangel, 

Theodoros Zagorakis, Monika Hohlmeier, Stefano Maullu 

 

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, tot 

2025, borden die onderwijsinstellingen of 

gezondheidszorginstellingen worden 

geleverd in het kader van 

overheidsopdrachten voor leveringen 

zoals gedefinieerd in artikel 21 bis, punt 8, 

van Richtlijn 2014/24/EU.1 
1"overheidsopdrachten voor leveringen": 

overheidsopdrachten die betrekking 

hebben op de aankoop, leasing, huur of 

huurkoop, met of zonder koopoptie, van 

producten. Als overheidsopdracht voor 

leveringen kunnen worden beschouwd, 

als bijkomstig element, plaatsings- en 

installatiewerkzaamheden; 

Or. en 
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Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – deel B – streepje 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

— roerstaafjes voor dranken, — roerstaafjes voor dranken, behalve 

die welke in een "gesloten cyclus" binnen 

gebouwen worden gebruikt (zoals 

roerstaafjes die worden gebruikt in 

verkoopautomaten in bedrijven, 

ziekenhuizen, scholen en universiteiten, 

enz.) waar afvalbeheerssystemen de 

separate inzameling en recycling verplicht 

stellen. 

Or. en 

Motivering 

Vending plastic stirrers, due to the peculiarities of the beverage distribution service through automatic 

vending machines, must not be within the scope of the directive because: 1) Vending service is mainly 

provided in closed locations where the collection of waste (offices, schools, universities and hospitals, 

etc.) is mandatory (“closed loop”), and also the consumption takes place near the machine; therefore 

they do not produce marine littering; 2) Vending plastic stirrers are designed specifically for use in 

vending machines and therefore must have specific technical characteristics that guarantee the reliability 

of delivery in addition to the high temperature resistance (90 °) of hot drinks (“No alternatives”); 3) 

Vending cups guarantee the hygiene and food safety of the food delivery service as they are stored inside 

the machine in a special container / dispenser and are not subject to contamination (“hygiene and food 

safety”). 

 


