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18.10.2018 A8-0317/137 

Amendement  137 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

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 

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 

worden gedefinieerd wat juist onder 
eenmalig gebruik wordt verstaan. 

Producten moeten geacht worden 

eenmalig gebruikt te worden als zij niet 
bedacht, ontworpen en in de handel 

gebracht worden om binnen hun 

levensduur meerdere omlopen te maken 

door opnieuw gevuld of opnieuw gebruikt 

te worden door de fabrikant voor hetzelfde 

doel als waarvoor zij ontworpen zijn. 

Or. en 

Motivering 

De definitie voor "kunststof voor eenmalig gebruik" mag geen verwijzing omvatten voor producten "die 

slechts één keer worden gebruikt" (zoals aangenomen door de commissie ENVI). De definitie kan 

misleidend zijn en voor juridische verwarring zorgen, aangezien geargumenteerd kan worden dat een 

kunststofproduct voor eenmalig gebruik twee keer gebruikt kan worden, en dus niet onder het 

toepassingsgebied van deze richtlijn valt. 
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18.10.2018 A8-0317/138 

Amendement  138 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

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 

Overweging 12 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (12 bis) In Richtlijn 94/62/EG, 

zoals gewijzigd bij Richtlijn (EU) 

2015/720, werd vastgelegd dat de 

Commissie tegen mei 2017 een evaluatie 

van de wetgeving dient uit te voeren met 

betrekking tot de maatregelen om op basis 

van levenscycluseffecten het verbruik van 

zeer lichte plastic draagtassen te 

verminderen. De Commissie heeft deze 

evaluatie tot op heden nog niet uitgevoerd. 

Aangezien de kans erg groot is dat 

dergelijke plastic draagtassen worden 

achtergelaten en bijdragen tot zwerfvuil 

op zee, is het gepast om maatregelen in te 

voeren om het op de markt brengen ervan 

te beperken, behalve voor strikt 

noodzakelijke toepassingen. Zeer lichte 

plastic draagtassen mogen niet op de 

markt worden gebracht als verpakking 

voor losse levensmiddelen, tenzij dit 

vereist is om hygiënische redenen of voor 

het verpakken van vochtige losse 

levensmiddelen zoals rauw vlees, vis of 

zuivel. In dat geval mogen echter alleen 

biologisch afbreekbare en composteerbare 

draagtassen worden gebruikt. Voor de 

zeer lichte plastic draagtassen die niet 

onder deze beperking op het op de markt 

brengen vallen, blijven de bestaande, bij 

Richtlijn (EU) 2015/720 ingevoerde 

bepalingen van toepassing. 
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Or. en 

Motivering 

Wanneer het nodig is met het oog op de hygiëne, mogen enkel biologisch afbreekbare en composteerbare 

draagtassen worden gebruikt, omdat deze een meer ecologische optie zijn dan nieuwe plastic 

draagtassen. 
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18.10.2018 A8-0317/139 

Amendement  139 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

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 3 – alinea 1 – punt 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) "kunststofproduct voor eenmalig 

gebruik": een product dat geheel of 

gedeeltelijk van kunststoffen is gemaakt en 

niet werd bedacht, ontworpen of in de 

handel gebracht om binnen zijn 

levensduur meerdere omlopen te maken 

door te worden teruggestuurd naar de 

producent om opnieuw gevuld te worden 

of opnieuw gebruikt te worden voor 

hetzelfde doel als waarvoor het ontworpen 

was; 

(2) "kunststofproduct voor eenmalig 

gebruik": een product dat geheel of 

gedeeltelijk van kunststoffen is gemaakt en 

werd bedacht, ontworpen of in de handel 

gebracht om gedurende een korte tijd te 

worden gebruikt, zonder meerdere 

omlopen te maken naar een producent om 

te worden hervuld of hergebruikt voor het 

wordt weggegooid; 

Or. en 

Motivering 

De definitie voor "kunststof voor eenmalig gebruik" mag geen verwijzing omvatten voor producten "die 

slechts één keer worden gebruikt" (zoals aangenomen door de commissie ENVI). De definitie kan 

misleidend zijn en voor juridische verwarring zorgen, aangezien geargumenteerd kan worden dat een 

kunststofproduct voor eenmalig gebruik twee keer gebruikt kan worden, en dus niet onder het 

toepassingsgebied van deze richtlijn valt. 
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18.10.2018 A8-0317/140 

Amendement  140 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

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 7 – lid 1 – letter c bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c bis) de aanwezigheid in het product 

van zorgwekkende chemische stoffen, 

zoals gevaarlijke metalen, ftalaten, PFAS, 

bisfenolen, alsook hormoonontregelende 

stoffen en andere zeer zorgwekkende 

stoffen (SVHC) in het kader van 

Verordening (EU) 1907/2006. 

Or. en 

Motivering 

De producten moeten informatie bevatten over de aanwezigheid van zorgwekkende stoffen. 
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18.10.2018 A8-0317/141 

Amendement  141 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

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 10 – alinea 1 – letter b bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) de aanwezigheid in het product 

van zorgwekkende chemische stoffen, 

zoals gevaarlijke metalen, ftalaten, PFAS, 

bisfenolen, alsook hormoonontregelende 

stoffen en andere zeer zorgwekkende 

stoffen (SVHC) in het kader van 

Verordening (EU) 1907/2006. 

Or. en 

Motivering 

Burgers moeten geïnformeerd worden over de aanwezigheid van zorgwekkende stoffen in producten. 



 

AM\1166464NL.docx  PE624.162v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

18.10.2018 A8-0317/142 

Amendement  142 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

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 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 - Drankflessen 

Or. en 

Motivering 

Ook voor drankflessen moet een verminderingsstreefwaarde gelden. 
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18.10.2018 A8-0317/143 

Amendement  143 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

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 B – streepje 6 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 - Zeer lichte plastic draagtassen, 

behalve wanneer deze vereist zijn met het 

oog op de hygiëne voor het verpakken van 

vochtige losse levensmiddelen, in welk 

geval uitsluitend zeer lichte biologisch 

afbreekbare en composteerbare 

draagtassen mogen worden gebruikt. 

Or. en 

Motivering 

Wanneer het nodig is met het oog op de hygiëne, mogen enkel biologisch afbreekbare en composteerbare 

draagtassen worden gebruikt, omdat deze een meer ecologische optie zijn dan nieuwe plastic 

draagtassen. 

 


