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17.10.2018 A8-0317/144 

Amendement  144 

Lynn Boylan, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Eleonora 

Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

namens de GUE/NGL-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 de 

term kunststofproduct voor eenmalig 

gebruik worden gedefinieerd. Producten 

moeten als voor eenmalig gebruik worden 

beschouwd 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 voor hetzelfde doel als 

waarvoor zij ontworpen zijn.  

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/145 

Amendement  145 

Lynn Boylan, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Eleonora 

Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

namens de GUE/NGL-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 slechts één keer, kortstondig 

te worden gebruikt voordat het wordt 

weggegooid; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/146 

Amendement  146 

Lynn Boylan, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Eleonora 

Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

namens de GUE/NGL-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 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 7 bis 

 Bepalingen met betrekking tot sanitaire 

artikelen 

 1. De lidstaten voorkomen het 

gebruik van gevaarlijke chemische stoffen 

in de samenstelling van de in deel D van 

de bijlage opgenomen maandverbanden, 

tampons en inbrenghulzen. 

 2. De lidstaten zorgen ervoor dat 

herbruikbare menstruatieproducten 

algemeen beschikbaar worden gesteld 

tegen een betaalbare prijs op hun 

grondgebied, met name bij grote 

detailhandelaren en in apotheken. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/147 

Amendement  147 

Lynn Boylan, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Eleonora 

Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

namens de GUE/NGL-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 13 ter (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  13 ter. Om de gezondheid van vrouwen te 

beschermen moet het gebruik van 

gevaarlijke chemische stoffen in 

maandverband, tampons en 

inbrenghulzen voor tampons worden 

voorkomen. Tevens is het van 

fundamenteel belang dat vrouwen de 

beschikking krijgen over meervoudig te 

gebruiken en economisch duurzamere 

producten om volledig aan het 

maatschappelijk leven te kunnen 

deelnemen. De lidstaten moeten de 

beschikbaarheid en betaalbaarheid van 

herbruikbare sanitaire artikelen op hun 

grondgebied verzekeren. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/148 

Amendement  148 

Lynn Boylan, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Eleonora 

Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

namens de GUE/NGL-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) Daarnaast zorgen de lidstaten voor 

bewustmakingsprogramma's, met name 

op scholen, over herbruikbare 

alternatieven voor de in deel D van de 

bijlage opgenomen sanitaire artikelen 

voor eenmalig gebruik. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/149 

Amendement  149 

Younous Omarjee, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, 

Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Ángela 

Vallina, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

namens de GUE/NGL-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 2 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De Commissie komt, samen met 

het evaluatieverslag en ten laatste in 2025, 

met een wetgevingsvoorstel om alle 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

te verbieden, met uitzondering van 

duidelijk vastgestelde en gerechtvaardigde 

gevallen, bijvoorbeeld voor medische 

doeleinden. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/150 

Amendement  150 

Younous Omarjee, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, 

Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Ángela 

Vallina, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

namens de GUE/NGL-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 2 ter (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  2 ter. De Commissie en de lidstaten 

zetten ten laatste tegen 31 juli 2020 een 

EU-breed programma op voor de 

opruiming van kunststofafval in oceanen, 

en promoten dit initiatief op 

internationaal niveau. 

Or. en 

 

 


