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BEKNOPTE MOTIVERING 

Het voorkomen en verminderen van kunststofzwerfvuil op zee bestaande uit 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik (SUP) en vistuig dat kunststoffen bevat, vormt een 

aanvulling op specifieke maatregelen die al voorzien zijn in het kader van de EU-

kunststoffenstrategie. Na het aanpakken van plastic tassen in 2015 is vastgesteld dat 10 SUP-

producten en vistuig (de zogenaamde microplastics) 70 % van het zwerfvuil op zee uitmaken. 

Het is belangrijk dat de EU passende maatregelen treft om de milieu-aspecten van zwerfvuil 

op zee aan te pakken door de hoeveelheid kunststoffen in de oceanen en op stranden te 

reduceren, en dat - tegelijkertijd - een grotere nadruk komt te liggen op de bredere context van 

de overstap van kunststoffen naar een circulaire economie. 

Zwerfvuil op zee is een mondiaal probleem, dat de grenzen van de EU ver overschrijdt, en 

waarvoor alleen mondiale overeenstemming zal volstaan om deze uitdaging voor onze planeet 

aan te pakken. Uit studies blijkt dat 80 % van het zwerfvuil op zee afkomstig is uit 20 landen, 

en dat geen van die landen EU-lidstaat is. Rapporteur dringt dan ook aan op een mondiale 

benadering voor het aanpakken van de verontreiniging met kunststoffen, en hamert op het 

belang van maatregelen op het niveau van de G7 en de G20, alsook op de verwezenlijking 

van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de VN. Daarnaast zouden 

multinationale leningverstrekkers en internationale financiers hun inzet moeten richten op 

maatregelen voor het verminderen van zwerfvuil op zee middels afvalbeheerprogramma's in 

het kader van de circulaire economie. 

Verder is consumentenbewustzijn een cruciaal element voor het succesvol terugdringen van 

SUP-producten.  Rapporteur is ervan overtuigd dat op het brede publiek gerichte 

bewustmakingscampagnes en voorlichting kunnen bijdragen tot duurzame resultaten wat 

betreft aan de lidstaten en de industrie opgelegde maatregelen. 

Uit een analyse van de Commissie blijkt dat de door haar voorgestelde opties, uiteenlopend 

van een verbod op bepaalde SUP-kunststoffen en reductiedoelstellingen, uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid (EPR), maatregelen op het gebied van het productontwerp, 

en stimulansen voor het terugbrengen van vistuig voor vissers, een besparing van 2,6 miljoen 

ton CO2-equivalent zou kunnen opleveren en milieuschade ten belope van EUR 11 miljard 

zou kunnen helpen vermijden. De nalevingskosten voor het bedrijfsleven bedragen 2 miljard 

EUR en de kosten voor afvalbeheer 510 miljoen EUR. De consumenten zouden ongeveer 6,5 

miljard EUR besparen, terwijl een depositofonds of een equivalent systeem de consumenten 

nog eens 1,4 miljard EUR zou kosten. De Commissie raamt dat de bijkomende kosten voor de 

visserij-industrie in het beste scenario 0,16 % van de inkomsten zullen bedragen. De 

Commissie levert evenwel geen gegevens betreffende de implementatiekosten van volledig 

aan de eindverbruiker doorberekende EPR. 

Rapporteur hecht eraan te benadrukken dat de keuze van het "verbieden" van bepaalde 

producten in principe een laatste redmiddel moet zijn. Het verdient de voorkeur uit te komen 

op een benadering op basis van hogere normen, waarmee bepaalde verontreinigende 

producten uit de markt worden gedrukt en tegelijkertijd O&O naar en innovatie met 

betrekking tot op kostenefficiëntere wijze te recycleren, biologisch afbreekbare of niet-

verontreinigende producten worden bevorderd.  Deze nieuwe normen moeten binnen een 

redelijke termijn worden geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat kmo's hun bedrijfsmodel 

kunnen aanpassen (in de wetenschap dat de overgrote meerderheid van de 50 000 
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plasticconverterende bedrijven in de EU kmo's zijn). 

De aanpak van zwerfvuil op zee kan economische kansen creëren. Bedrijven kunnen hun 

concurrentievermogen vergroten met innovatie en O&O door een bijdrage te leveren aan een 

hulpbronnenefficiënte, koolstofvrije economie. Investeringen in de preventie van zwerfvuil op 

zee, en in duurzame alternatieve materialen, producten en bedrijfsmodellen kunnen helpen bij 

het creëren van nieuwe banen, en een positieve uitwerking hebben op technische en 

wetenschappelijke vaardigheden. Hoewel het initiatief voor het reduceren van SUP-

kunststoffen wordt toegejuicht, is een evenwichtige benadering nodig die evenredigheid 

waarborgt. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de bevoegde Commissie 

milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in 

aanmerking te nemen: 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een richtlijn 

Visum 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Gezien het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie, en met name 

artikel 192, lid 1, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie, en met name 

artikel 192, lid 1, en artikel 114, voor 

zover dit betrekking heeft op verpakking, 

zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 1, van 

Richtlijn 94/62/EG, 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) De brede bruikbaarheid en relatief 

lage kostprijs van kunststoffen betekent dat 

dit materiaal steeds meer voorkomt in het 

dagelijkse leven. Het toenemende gebruik 

van kunststoffen in toepassingen met een 

korte levensduur, die niet met het oog op 

hergebruik of kostenefficiënte recyclage 

zijn ontworpen, betekent dat de 

(1) De brede bruikbaarheid en relatief 

lage kostprijs van kunststoffen betekent dat 

dit materiaal steeds meer voorkomt in het 

dagelijkse leven. Het toenemende gebruik 

van kunststoffen in toepassingen met een 

korte levensduur, die niet met het oog op 

hergebruik of kostenefficiënte recyclage 

zijn ontworpen, betekent dat de 
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desbetreffende productie- en 

consumptiepatronen steeds minder efficiënt 

en meer lineair zijn geworden. Om die 

reden heeft de Commissie, binnen de 

context van het actieplan voor de circulaire 

economie32, in de Europese 

kunststoffenstrategie33 besloten dat de 

gestaag toenemende productie van 

kunststofafval en het feit dat dit afval in 

ons milieu terechtkomt, in het bijzonder in 

het mariene milieu, moeten worden 

aangepakt om tot een echt circulaire 

levenscyclus voor kunststoffen te kunnen 

komen. 

desbetreffende productie- en 

consumptiepatronen steeds minder efficiënt 

en meer lineair zijn geworden. Om die 

reden heeft de Commissie, binnen de 

context van het actieplan voor de circulaire 

economie32, in de Europese 

kunststoffenstrategie33 besloten dat de 

gestaag toenemende productie van 

kunststofafval en het feit dat dit afval in 

ons milieu terechtkomt, in het bijzonder in 

het mariene milieu, moeten worden 

aangepakt om tot een echt circulaire 

levenscyclus voor kunststoffen te kunnen 

komen. Eventuele aanvullende 

inspanningen op het gebied van 

kunststoffen moeten zijn gebaseerd op en 

volledig in overeenstemming zijn met de 

recentelijk aangenomen EU-wetgeving 

inzake de circulaire economie en passen 

binnen het systeem dat daarmee tot stand 

is gebracht. 

__________________ __________________ 

32 Mededeling van de Commissie aan het 

Europees Parlement, de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en het 

Comité van de Regio's: "Maak de cirkel 

rond - Een EU-actieplan voor de circulaire 

economie" (COM(2015) 0614 final). 

32 Mededeling van de Commissie aan het 

Europees Parlement, de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en het 

Comité van de Regio's: "Maak de cirkel 

rond - Een EU-actieplan voor de circulaire 

economie" (COM(2015) 0614 final). 

33 Mededeling van de Commissie aan het 

Europees Parlement, de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en het 

Comité van de Regio's: "Een Europese 

strategie voor kunststoffen in een circulaire 

economie" (COM(2018) 28 final). 

33 Mededeling van de Commissie aan het 

Europees Parlement, de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en het 

Comité van de Regio's: "Een Europese 

strategie voor kunststoffen in een circulaire 

economie" (COM(2018) 28 final). 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 bis) De recentelijk aangenomen EU-

wetgeving inzake afval, met name 

Richtlijn 2008/98/EU, Richtlijn 94/62/EU 

en Richtlijn 1999/31/EU, heeft geleid tot 
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de totstandkoming van een complex 

systeem van afvalinzameling en recycling, 

duidelijke doelstellingen voor recycling 

van bepaalde afvalstromen waaronder 

kunststoffen, en een afvalhiërarchie. 

Verder zijn daarin stimulerende 

maatregelen opgenomen voor een 

transitie naar een meer circulaire 

economie, breder gebruik van gerecyclede 

materialen, en vaste verplichtingen voor 

producenten op grond van de minimum 

vereisten voor uitgebreide 

verantwoordelijkheid van producenten. 

Het doel van deze richtlijn is niet het 

vervangen van deze regelingen, maar het 

aanvullen ervan door middel van 

maatregelen voor de aanpak van het 

specifieke probleem van zwerfvuil op zee. 

 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 ter) Economische welvaart van de 

Unie is onlosmakelijk verbonden met 

milieuduurzaamheid op de lange termijn. 

Verhoging van de duurzaamheid van 

economische modellen van de lidstaten 

kan nieuwe mogelijkheden bieden voor 

innovatie, het concurrentievermogen en 

de schepping van nieuwe banen. 

 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 1 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 quater) Uitdagingen die zijn 

verbonden aan de behandeling van 

kunststofafval kunnen worden omgezet in 
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een kans voor de Europese industrie om 

wereldwijd leider te worden als het gaat 

om het voorzien in oplossingen voor de 

overgang naar een circulaire economie. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Circulaire benaderingen die 

prioriteit geven aan herbruikbare producten 

en systemen voor hergebruik zullen leiden 

tot een vermindering van het gegenereerde 

afval, en preventie staat aan de top van de 

afvalhiërarchie zoals vastgesteld in 

artikel 4 van Richtlijn 2008/98/EG van het 

Europees Parlement en de 

Raad34.Dergelijke benaderingen sluiten 

ook aan bij duurzame-

ontwikkelingsdoelstelling nr. 1235 van de 

Verenigde Naties over duurzame 

consumptie- en productiepatronen. 

(2) Circulaire benaderingen die 

prioriteit geven aan herbruikbare producten 

en systemen voor hergebruik, evenals de 

recyclebaarheid van de producten zullen 

leiden tot een vermindering van het 

gegenereerde afval, en preventie staat aan 

de top van de afvalhiërarchie zoals 

vastgesteld in artikel 4 van Richtlijn 

2008/98/EG van het Europees Parlement 

en de Raad34. Dergelijke benaderingen 

sluiten ook aan bij duurzame-

ontwikkelingsdoelstelling nr. 1235 van de 

Verenigde Naties over duurzame 

consumptie- en productiepatronen. 

_________________ _________________ 

34 Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 19 november 

2008 betreffende afvalstoffen en tot 

intrekking van een aantal richtlijnen (PB 

L 312 van 22.11.2008, blz. 3). 

34 Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 19 november 

2008 betreffende afvalstoffen en tot 

intrekking van een aantal richtlijnen (PB 

L 312 van 22.11.2008, blz. 3). 

35 De op 25 september 2015 door de 

Algemene Vergadering van de Verenigde 

Naties aangenomen Agenda 2030 voor 

duurzame ontwikkeling. 

35 De op 25 september 2015 door de 

Algemene Vergadering van de Verenigde 

Naties aangenomen Agenda 2030 voor 

duurzame ontwikkeling. 

 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Zwerfvuil op zee is (3) 150 miljoen ton kunststoffen en 
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grensoverschrijdend en wordt erkend als 

een wereldwijd probleem. Het zwerfvuil op 

zee verminderen, is van essentieel belang 

voor het bereiken van duurzame-

ontwikkelingsdoelstelling nr. 14 van de 

Verenigde Naties, waarin wordt 

opgeroepen tot het behoud en duurzame 

gebruik van de oceanen, zeeën en mariene 

resources met het oog op duurzame 

ontwikkeling36. De Unie moet haar 

bijdrage leveren aan het aanpakken van 

zwerfvuil op zee en zou als voorbeeld voor 

de rest van de wereld moeten kunnen 

dienen. In deze context werkt de Unie 

samen met partners in een aantal 

internationale fora zoals G20, G7 en de 

Verenigde Naties ter bevordering van 

gecoördineerde actie. Dit initiatief maakt 

deel uit van de inspanningen van de Unie 

op dit gebied. 

microkunststoffen hebben zich opgehoopt 

in 's werelds oceanen en zeeën, en dit 

heeft ernstige schade veroorzaakt aan de 

mariene fauna en flora, het klimaat en de 

mondiale biodiversiteit. Zwerfvuil op zee 

is grensoverschrijdend en wordt erkend als 

een wereldwijd probleem. Het zwerfvuil op 

zee verminderen, is van essentieel belang 

voor het bereiken van duurzame-

ontwikkelingsdoelstelling nr. 14 van de 

Verenigde Naties, waarin wordt 

opgeroepen tot het behoud en duurzame 

gebruik van de oceanen, zeeën en mariene 

resources met het oog op duurzame 

ontwikkeling36. De Unie moet haar 

bijdrage leveren aan het aanpakken van 

zwerfvuil op zee en zou als voorbeeld voor 

de rest van de wereld moeten kunnen 

dienen, waarbij een fair 

mededingingsklimaat voor haar industrie 

wordt behouden. In deze context moet de 

Unie trachten toezeggingen te verkrijgen 

van partners in fora op internationaal 

niveau, zoals de G20, de G7 en de 

Verenigde Naties ter bevordering van 

gecoördineerde actie. Dit initiatief maakt 

deel uit van de inspanningen van de Unie 

op dit gebied voor het terugdringen van 

afval voor een duurzame economie. 

__________________ __________________ 

36 De op 25 september 2015 door de 

Algemene Vergadering van de Verenigde 

Naties aangenomen Agenda 2030 voor 

duurzame ontwikkeling. 

36 De op 25 september 2015 door de 

Algemene Vergadering van de Verenigde 

Naties aangenomen Agenda 2030 voor 

duurzame ontwikkeling. 

 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (3 bis) Ondanks de inspanningen van de 

EU op het gebied van klimaatdiplomatie 

en internationale samenwerking is de 

situatie in bepaalde derde landen nog 
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altijd verontrustend. De EU moet zich nog 

meer inspannen voor internationale 

samenwerking op het gebied van 

milieubescherming. De EU heeft een rol 

te vervullen als facilitator en pionier op 

het gebied van milieubeleid en 

afvalbeheer. De EU moet streven naar 

overdracht van ervaring, verspreiding van 

kennis en technologie met betrekking tot 

de aanpak van kunststofvervuiling en 

uitwisseling van aanbevolen werkwijzen 

op het gebied van bescherming van het 

aquatisch milieu en het opruimen en 

voorkomen van kunststofvervuiling. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Gemeten in aantal stuks bestaat 80 

tot 85 % van het mariene zwerfvuil dat op 

stranden van de EU wordt aangetroffen uit 

kunststoffen: 50 % betreft 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik, 

en 27 % producten die te maken hebben 

met de visserij. Kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik omvatten een grote 

verscheidenheid aan veelgebruikte en snel 

evoluerende consumptieartikelen die al na 

één keer te zijn gebruikt zoals voorzien, 

worden weggegooid, zelden worden 

gerecycleerd, en vaak als zwerfvuil 

eindigen. Een groot deel van het vistuig dat 

in de handel wordt gebracht, wordt niet 

voor afvalverwerking ingezameld. 

Kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

en vistuig dat kunststoffen bevat, vormen 

dan ook een zeer ernstig probleem binnen 

de context van zwerfvuil op zee, en een 

ernstig risico voor de mariene 

ecosystemen, de biodiversiteit en mogelijk 

ook voor de menselijke gezondheid. 

Verder kunnen zij ook nadelig zijn voor 

activiteiten als toerisme, visvangst en 

(5) Gemeten in aantal stuks bestaat 80 

tot 85 % van het mariene zwerfvuil dat op 

stranden van de EU wordt aangetroffen uit 

kunststoffen: 50 % betreft 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik, 

en 27 % producten die te maken hebben 

met de visserij. Kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik omvatten een grote 

verscheidenheid aan veelgebruikte en snel 

evoluerende consumptieartikelen die al na 

één keer te zijn gebruikt zoals voorzien, 

worden weggegooid, zelden worden 

gerecycleerd, en vaak als zwerfvuil 

eindigen. Een groot deel van het vistuig dat 

in de handel wordt gebracht, wordt niet 

voor afvalverwerking ingezameld. 

Kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

en vistuig dat kunststoffen bevat, vormen 

dan ook een zeer ernstig probleem binnen 

de context van zwerfvuil op zee, en een 

ernstig risico voor de mariene 

ecosystemen, de biodiversiteit en mogelijk 

ook voor de gezondheid van mens en dier. 

Verder kunnen zij ook nadelig zijn voor 

activiteiten als toerisme, visvangst en 

scheepvaart, in het bijzonder in 
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scheepvaart. kustgebieden en eilanden. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) In de bestaande Europese 

wetgeving40 en beleidsinstrumenten 

worden enkele regelgevende oplossingen 

aangeboden om het probleem van 

zwerfvuil op zee aan te pakken. 

Kunststofafval is in het bijzonder 

onderworpen aan algemene Europese 

maatregelen en doelstellingen inzake 

afvalbeheer zoals de streefwaarde voor 

recyclage voor kunststoffen 

verpakkingsafval41 en de recentelijk 

goedgekeurde doelstelling in de 

kunststoffenstrategie42 die ervoor moet 

zorgen dat al het kunststoffen 

verpakkingsmateriaal tegen 2030 

recycleerbaar is. De gevolgen van die 

wetgeving voor het zwerfvuil op zee is 

echter ontoereikend, en de nationale 

maatregelen ter preventie en 

vermindering van zwerfvuil op zee 

verschillen in reikwijdte en ambitieniveau. 

Bovendien kunnen sommige van die 

maatregelen, met name de 

marketingbeperkingen voor 

kunststofproducten voor eenmalig 

gebruik, de handel in de Unie 

belemmeren en het concurrentievermogen 

vervalsen. 

(6) In de bestaande Europese 

wetgeving40 en beleidsinstrumenten 

worden enkele regelgevende oplossingen 

aangeboden om het probleem van 

zwerfvuil op zee aan te pakken. 

Kunststofafval is in het bijzonder 

onderworpen aan algemene Europese 

maatregelen en doelstellingen inzake 

afvalbeheer zoals de streefwaarde voor 

recyclage voor kunststoffen 

verpakkingsafval41 en de recentelijk 

goedgekeurde doelstelling in de 

kunststoffenstrategie42 die ervoor moet 

zorgen dat al het kunststoffen 

verpakkingsmateriaal tegen 2030 

recycleerbaar is. 

_________________ _________________ 

40 Richtlijn 2008/98/EG, Richtlijn 

2000/59/EG, Richtlijn 2000/60/EG, 

Richtlijn 2008/56/EG en Verordening (EG) 

nr. 1224/2009 van de Raad van 

20 november 2009 tot vaststelling van een 

communautaire controleregeling die de 

naleving van de regels van het 

gemeenschappelijk visserijbeleid moet 

garanderen, tot wijziging van de 

40 Richtlijn 2008/98/EG, Richtlijn 

2000/59/EG, Richtlijn 2000/60/EG, 

Richtlijn 2008/56/EG en Verordening (EG) 

nr. 1224/2009 van de Raad van 

20 november 2009 tot vaststelling van een 

communautaire controleregeling die de 

naleving van de regels van het 

gemeenschappelijk visserijbeleid moet 

garanderen, tot wijziging van de 
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Verordeningen (EG) nr. 847/96, (EG) 

nr. 2371/2002, (EG) nr. 811/2004, (EG) 

nr. 768/2005, (EG) nr. 2115/2005, (EG) 

nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) 

nr. 509/2007, (EG) nr. 676/2007, (EG) 

nr. 1098/2007, (EG) nr. 1300/2008, (EG) 

nr. 1342/2008 en tot intrekking van de 

Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) 

nr. 1627/94 en (EG) nr. 1966/2006 (PB 

L 343 van 22.12.2009, blz. 1). 

Verordeningen (EG) nr. 847/96, (EG) 

nr. 2371/2002, (EG) nr. 811/2004, (EG) 

nr. 768/2005, (EG) nr. 2115/2005, (EG) 

nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) 

nr. 509/2007, (EG) nr. 676/2007, (EG) 

nr. 1098/2007, (EG) nr. 1300/2008, (EG) 

nr. 1342/2008 en tot intrekking van de 

Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) 

nr. 1627/94 en (EG) nr. 1966/2006 (PB 

L 343 van 22.12.2009, blz. 1). 

41 Richtlijn 94/62/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 20 december 

1994 betreffende verpakking en 

verpakkingsafval (PB L 365 van 

31.12.1994, blz. 10). 

41 Richtlijn 94/62/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 20 december 

1994 betreffende verpakking en 

verpakkingsafval (PB L 365 van 

31.12.1994, blz. 10). 

42 Mededeling van de Commissie aan het 

Europees Parlement, de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en het 

Comité van de Regio's: "Een Europese 

strategie voor kunststoffen in een circulaire 

economie" (COM(2018) 28 final). 

42 Mededeling van de Commissie aan het 

Europees Parlement, de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en het 

Comité van de Regio's: "Een Europese 

strategie voor kunststoffen in een circulaire 

economie" (COM(2018) 28 final). 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 7 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Om de inspanningen te 

concentreren op de gebieden waar zij het 

hardst nodig zijn, zou deze richtlijn alleen 

van toepassing moeten zijn op de vaakst 

aangetroffen kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik, die in aantal stuks naar 

schatting ongeveer 86 % 

vertegenwoordigen van alle 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

die op de stranden van de Unie wordt 

aangetroffen. 

(7) Om de inspanningen te 

concentreren op de gebieden waar zij het 

hardst nodig zijn, zou deze richtlijn van 

toepassing moeten zijn op de vaakst 

aangetroffen kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik, die in aantal stuks naar 

schatting ongeveer 86 % 

vertegenwoordigen van alle 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

die op de stranden van de Unie wordt 

aangetroffen, en op vistuig dat 

aanzienlijke schade, zoals vervuiling van 

de zee veroorzaakt. Verder moeten de 

lidstaten in de context van de overgang 

naar een circulaire economie streven naar 

een algemene verlaging van het gebruik 

van alle producten en verpakkingen voor 

eenmalig gebruik. Daarbij moet elke vorm 
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van discriminatie worden vermeden. 

 

 

Amendement  12 

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 coatings, verven, inkten en 

lijmen kunnen niet fungeren als structureel 

hoofdbestanddeel van eindmaterialen en 

eindproducten. Het is niet nodig dat die 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie)                   
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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). 

  

 

Amendement  13 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 8 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 bis) Er moet een gemeenschappelijke 

definitie van biologisch afbreekbare en 

composteerbare kunststof worden 

vastgesteld. 

 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 8 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 ter) Bij de fabricage van 

kunststofproducten moet rekening worden 

gehouden met de volledige bestaansduur 

ervan. Tijdens het ecologisch ontwerp van 

kunststofproducten moet worden gekeken 
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naar de productiefase, de mogelijkheden 

voor recycling en misschien ook het 

hergebruik van het product. Producenten 

moeten worden gestimuleerd, waar 

mogelijk, gebruik te maken van 

enkelvoudige of compatibele polymeren 

tijdens de fabricage van hun producten 

om het sorteren te vereenvoudigen en de 

mogelijkheden voor recycling te 

vergroten, in het bijzonder in het geval 

van kunststofverpakkingen. 

 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Voor de kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik moeten een of meer 

maatregelen worden vastgesteld, 

naargelang van diverse factoren zoals de 

beschikbaarheid van geschikte en 

duurzamere alternatieven, de haalbaarheid 

van het veranderen van 

consumptiepatronen en de mate waarin de 

producten al vallen onder bestaande 

wetgeving van de Europese Unie. 

(10) Voor de kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik moeten een of meer 

maatregelen worden vastgesteld, 

naargelang van diverse factoren zoals de 

beschikbaarheid van geschikte en 

duurzamere en economisch beter haalbare 

alternatieven, de haalbaarheid van het 

veranderen van consumptiepatronen en de 

mate waarin de producten al vallen onder 

bestaande wetgeving van de Europese 

Unie. Bij de voorgestelde maatregelen 

moet altijd rekening worden gehouden 

met de levenscyclusanalyse (LCA) om 

kortzichtige oplossingen die een nog 

negatievere impact op een ander aspect 

van het milieu of de economie hebben te 

vermijden, zoals het vervangen van 

kunststoffen door vergelijkbare 

materialen die zijn gemaakt van 

biomateriaal zonder een duidelijk beeld te 

hebben van de biologische 

afbreekbaarheid van dergelijke 

materialen, met inbegrip van de 

biologische afbreekbaarheid in een 

aquatisch milieu. Naast deze richtlijn 

blijven de bepalingen vastgelegd in 

Richtlijn 94/62/EG betreffende 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 
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die worden beschouwd als verpakkingen 

in overeenstemming met de definitie in 

Artikel 3, lid 1 daarvan, onverminderd 

van kracht. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 10 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (10 bis) Merkt op dat voor de 

overgang van een economie gebaseerd op 

fossiele grondstoffen en vanuit 

klimaatperspectief, kunststoffen uit 

biologische grondstoffen een duurzamer 

alternatief zijn voor kunststoffen uit 

fossiele grondstoffen. Derhalve moeten 

stimulerende maatregelen die erop zijn 

gericht materialen uit fossiele 

grondstoffen te vervangen door 

materialen uit biologische grondstoffen, 

worden aangemoedigd. Dit is in lijn met 

de doelstellingen van de circulaire 

economie, de strategie voor de bio-

economie en de kunststoffenstrategie. De 

Commissie moet overwegen om in een 

toekomstig beleidsvoorstel stimulerende 

maatregelen voor vervanging op te nemen 

en bijvoorbeeld in een herziening van de 

richtlijn inzake overheidsopdrachten 

(Richtlijn 2014/24/EU) criteria op te 

nemen voor kunststoffen op basis van hun 

samenstelling, de mate van geschiktheid 

voor recycling, en het gevaar ervan voor 

het milieu. 

Motivering 

De richtlijn in de huidige vorm is nog steeds vaag wat betreft kunststoffen uit biologische 

grondstoffen. Het voordeel van materiaal uit biologische grondstoffen voor de productie van 

kunststoffen dient te worden erkend en gepromoot, in het bijzonder gelet op de positieve 

effecten ervan als duurzamer alternatief voor kunststoffen uit polymeren en de bijdrage ervan 

tot verminderde afhankelijkheid van fossiele grondstoffen. 
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Amendement  17 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 11 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Voor sommige kunststofproducten 

voor eenmalig gebruik zijn nog geen 

geschikte en duurzamere alternatieven 

algemeen beschikbaar; naar verwachting 

zal de consumptie van dergelijke 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

toenemen. Om die trend te keren en 

inspanningen voor duurzamere 

oplossingen te bevorderen, zouden de 

lidstaten verplicht moeten worden om de 

nodige maatregelen te nemen zodat zij de 

consumptie van die producten aanzienlijk 

kunnen verminderen, zonder daarbij 

afbreuk te doen aan de hygiëne en 

veiligheid van de levensmiddelen, goede 

hygiënische praktijken, goede 

productiepraktijken, de informatieverlening 

aan de consument of de in de 

voedingsmiddelenwetgeving van de Unie44 

vastgestelde traceerbaarheidseisen. 

(11) Voor sommige kunststofproducten 

voor eenmalig gebruik zijn nog geen 

geschikte en duurzamere alternatieven 

algemeen beschikbaar; naar verwachting 

zal de consumptie van dergelijke 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

toenemen. Om die trend te keren en over te 

stappen op duurzamere oplossingen, 

zouden de lidstaten verplicht moeten 

worden om de nodige maatregelen te 

nemen zodat zij de consumptie van die 

producten aanzienlijk kunnen verminderen, 

zonder daarbij afbreuk te doen aan de 

hygiëne en veiligheid van de 

levensmiddelen, goede hygiënische 

praktijken, goede productiepraktijken, de 

informatieverlening aan de consument of 

de in de voedingsmiddelenwetgeving van 

de Unie44 vastgestelde 

traceerbaarheidseisen. Een algehele 

verlaging van het gebruik van producten 

voor eenmalig gebruik is essentieel voor 

de overgang naar een circulaire 

economie. 

_________________ _________________ 

44 Verordening (EG) 178/2002 tot 

vaststelling van de algemene beginselen en 

voorschriften van de 

levensmiddelenwetgeving (PB L 31 van 

1.2.2002, blz. 1-24), Verordening (EG) nr. 

852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne 

(PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1-54), 

Verordening (EG) nr. 1935/2004 inzake 

materialen en voorwerpen bestemd om met 

levensmiddelen in contact te komen en 

andere relevante wetgeving met betrekking 

tot voedselveiligheid, hygiëne en 

etikettering (PB L 338 van 13.11.2004, blz. 

4-17). 

44 Verordening (EG) 178/2002 tot 

vaststelling van de algemene beginselen en 

voorschriften van de 

levensmiddelenwetgeving (PB L 31 van 

1.2.2002, blz. 1-24), Verordening (EG) nr. 

852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne 

(PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1-54), 

Verordening (EG) nr. 1935/2004 inzake 

materialen en voorwerpen bestemd om met 

levensmiddelen in contact te komen en 

andere relevante wetgeving met betrekking 

tot voedselveiligheid, hygiëne en 

etikettering (PB L 338 van 13.11.2004, blz. 

4-17). 
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Amendement  18 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 12 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Voor andere kunststofproducten 

voor eenmalig gebruik zijn wel geschikte, 

duurzamere en betaalbare alternatieven 

algemeen beschikbaar. Om de nadelige 

gevolgen van dergelijke producten op het 

milieu te beperken, zouden de lidstaten 

verplicht moeten worden het binnen de 

Europese Unie in de handel brengen ervan 

te verbieden. Op die manier zouden het 

gebruik van die algemeen beschikbare en 

duurzamere alternatieven, en innovatieve 

oplossingen voor duurzamere 

bedrijfsmodellen, alternatieven voor 

hergebruik en vervanging van materialen 

bevorderd worden. 

(12) Voor andere kunststofproducten 

voor eenmalig gebruik zijn wel geschikte, 

duurzamere en betaalbare alternatieven 

algemeen beschikbaar. Om de nadelige 

gevolgen van dergelijke producten op het 

milieu te beperken, zouden de lidstaten 

verplicht moeten worden het binnen de 

Europese Unie in de handel brengen van 

producten die stoffen en materialen 

bevatten waarvoor duurzame en 

beschikbare alternatieven bestaan te 

verbieden of te beperken, tenzij deze 

voldoen aan de normen voor biologische 

afbreekbaarheid in zee die zijn vastgesteld 

op EU-niveau na het evaluatierapport van 

de Commissie, zoals genoemd in artikel 

15, lid 3, onder c), van onderhavige 

richtlijn. Op die manier zouden het gebruik 

van die algemeen beschikbare en 

duurzamere alternatieven, en innovatieve 

oplossingen voor duurzamere 

bedrijfsmodellen, alternatieven voor 

hergebruik en vervanging van materialen 

bevorderd worden. Er moeten specifieke 

criteria worden vastgesteld om de 

levenscyclus van dergelijke alternatieven 

te beoordelen en na te gaan of deze 

voldoen aan de eisen die momenteel 

worden gesteld aan kunststofproducten 

voor eenmalig gebruik, alsook of deze aan 

de afvalwetgeving van de EU voldoen en 

duurzamer zijn. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 12 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (12 bis) In Richtlijn 94/62/EG, 
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zoals gewijzigd bij Richtlijn (EU) 

2015/720, is vastgelegd dat de Commissie 

tegen mei 2017 een evaluatie van de 

wetgeving diende 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 uiteindelijk 

zwerfvuil worden, 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 is vereist met het oog op hygiëne, 

bijvoorbeeld voor het verpakken van 

vochtige levensmiddelen (zoals rauw 

vlees, vis of zuivel), en in dat geval mogen 

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, door Richtlijn (EU) 

2015/720 ingevoerde bepalingen van 

toepassing. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 12 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (12 ter) Overeenkomstig hun 

afvalbeheerstrategie moeten de lidstaten 

maatregelen nemen om het gebruik van 

herbruikbare alternatieven voor 

kunststoffen voor eenmalig gebruik te 

stimuleren, onder andere door doelen vast 

te stellen, economische 

stimuleringsmaatregelen te nemen, het 

bewustzijn te verhogen en ervoor te 

zorgen dat herbruikbare alternatieven 
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ruimschoots beschikbaar zijn. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 13 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 bis) Met betrekking tot het 

UNEP-rapport van 2016 zal de Commissie 

de Europese normalisatieorganisaties 

vragen om een norm te ontwikkelen met 

betrekking tot mariene biologische 

afbreekbaarheid.  

 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Sommige kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik komen in het milieu 

terecht door een ongepaste verwijdering 

via rioleringen of een andere ongepaste 

lozing in het milieu. Daarom moeten 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

die vaak via rioleringen of op andere 

ongepaste manieren worden afgevoerd, 

onderworpen worden aan 

markeringsvoorschriften. De markering 

moet de consumenten informeren over 

passende manieren afval te verwijderen 

en/of over verwijderingsmogelijkheden die 

vermeden moeten worden en/of over de 

negatieve gevolgen van zwerfvuil op het 

milieu als gevolg van verkeerde 

verwijdering. De Commissie moet 

gemachtigd worden een geharmoniseerd 

formaat voor de markering vast te stellen 

en dient deze voor te leggen aan 

representatieve groepen consumenten, om 

te verifiëren of de voorgestelde markering 

duidelijk genoeg is en het juiste effect 

(14) Sommige kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik komen in het milieu 

terecht door een ongepaste verwijdering 

via rioleringen of een andere ongepaste 

lozing in het milieu. Daarom moeten 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

die vaak via rioleringen of op andere 

ongepaste manieren worden afgevoerd, 

onderworpen worden aan 

markeringsvoorschriften. De markering 

moet de consumenten informeren over 

passende manieren afval te verwijderen 

en/of over verwijderingsmogelijkheden die 

vermeden moeten worden en/of over de 

negatieve gevolgen van zwerfvuil op het 

milieu als gevolg van verkeerde 

verwijdering. De Commissie moet, in 

samenwerking met de lidstaten, rekening 

houden met vrijwillige sectorale 

overeenkomsten inzake duidelijke 

etiketteringsregels om consumenten er, 

bijvoorbeeld met een logo, over te 

informeren of het product al dan niet 
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heeft. recyclebaar is. De Commissie moet 
gemachtigd worden een geharmoniseerd 

formaat voor de markering vast te stellen 

en dient deze, indien passend en rekening 

houdend met de specifieke omstandigheid 

in elk van de lidstaten, voor te leggen aan 

representatieve groepen consumenten, om 

te verifiëren of de voorgestelde markering 

duidelijk genoeg is en het juiste effect 

heeft. De markering dient zichtbaar te zijn 

aangebracht op de verpakking van de 

producten waarin deze worden verkocht 

aan de eindgebruiker. 

 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) 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. 

(15) 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 kosten van 

het afvalbeheer, overeenkomstig artikel 8 

en 8 bis van Richtlijn 2008/98/EG en 

artikel 7 van Richtlijn 94/62/EG, en het 

opruimen van het zwerfvuil, evenals de 

kosten van de bewustmakingsmaatregelen 

ter preventie en vermindering van 
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dergelijk zwerfvuil. Hierbij moet worden 

gekeken naar de volledige 

consumentenketen, en producenten 

kunnen niet verantwoordelijk worden 

gehouden voor wangedrag van 

consumenten. Er moet gedeelde 

verantwoordelijkheid zijn. 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 15 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (15 bis) Op het niveau van de Unie 

bestaat er momenteel geen geaccepteerde 

wetenschappelijke norm inzake mariene 

biologische afbreekbaarheid, hetgeen laat 

zien hoe urgent het is dat de Commissie 

het Europees Comité voor Normalisatie 

verzoekt hiervoor een aparte norm te 

ontwikkelen. 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 18 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (18 bis) In overeenstemming met de 

hiërarchie voor afvalbeheer, moeten de 

lidstaten de nadruk leggen op het geven 

van informatie over herbruikbare 

alternatieven voor kunststoffen voor 

eenmalig gebruik. 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 19 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Richtlijn 2008/98/EG bepaalt (19) Richtlijn 2008/98/EG bepaalt 
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algemene minimumvoorschriften voor 

regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid. Die 

voorschriften zouden van toepassing 

moeten zijn op de in het kader van deze 

richtlijn vastgestelde regelingen voor 

uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid. Maar in 

deze richtlijn staan aanvullende 

voorschriften inzake uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid, 

bijvoorbeeld de eis dat de kosten voor de 

opruiming van zwerfvuil voor rekening 

komt van producenten van bepaalde 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik. 

algemene minimumvoorschriften voor 

regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid. Die 

voorschriften zouden van toepassing 

moeten zijn op de in het kader van deze 

richtlijn vastgestelde regelingen voor 

uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid. Maar in 

deze richtlijn staan aanvullende 

voorschriften inzake uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid, 

bijvoorbeeld de eis dat de kosten van 

bewustmakingsmaatregelen en het 

informeren van consumenten over 

passende verwijderingsmethoden en de 

impact van zwerfvuil op het milieu voor 

rekening komt van producenten van 

bepaalde kunststofproducten voor eenmalig 

gebruik. Het beginsel van gedeelde 

verantwoordelijkheid moet van toepassing 

zijn en er dient beter te worden 

samengewerkt door alle relevante 

sectoren, met inbegrip van producenten, 

consumenten en het publiek. 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 20 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) Drankflessen die als 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

ingedeeld zijn, zijn een van de meest op de 

stranden van de Europese Unie 

aangetroffen stukken marien zwerfvuil. Dat 

is het gevolg van de inefficiëntie van de 

systemen voor gescheiden inzameling en 

van het feit dat consumenten weinig 

gebruikmaken van deze systemen. Het is 

dan ook noodzakelijk om efficiëntere 

systemen voor gescheiden inzameling te 

bevorderen en daartoe zou een 

minimumstreefwaarde voor gescheiden 

inzameling moeten worden vastgesteld 

voor kunststoffen drankverpakkingen 
voor eenmalig gebruik. De lidstaten 

(20) Drankflessen die als 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

ingedeeld zijn, zijn een van de meest op de 

stranden van de Europese Unie 

aangetroffen stukken marien zwerfvuil. Dat 

is het gevolg van de inefficiëntie van de 

systemen voor gescheiden inzameling en 

van het feit dat consumenten weinig 

gebruikmaken van deze systemen. Het is 

dan ook noodzakelijk om efficiëntere 

systemen voor gescheiden inzameling te 

bevorderen en het is aan de lidstaten om 

de meest efficiënte en geschikte vorm van 

inzameling te bepalen voor het bereiken 

van de doelstellingen die zijn vastgesteld 

in Richtlijn 2008/98/EG en Richtlijn 
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zouden die minimumstreefwaarde moeten 

kunnen halen door streefwaarden voor 

gescheiden inzameling vast te stellen voor 

kunststoffen drankflessen voor eenmalig 

gebruik in het kader van de regelingen 

voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid of door 

statiegeldregelingen of enige andere 

maatregel die zij gepast vinden, vast te 

stellen. Dat zal een directe, positieve 

uitwerking hebben op de 

inzamelingspercentages, de kwaliteit van 

het ingezamelde materiaal en de kwaliteit 

van het recyclaat, wat dan weer kansen 

oplevert voor de recyclagesector en voor 

de recyclaatmarkt. 

94/62/EU. Betere inzameling en hogere 

recyclingpercentages kunnen worden 

ondersteund door maatregelen 

betreffende ecologisch ontwerp, 

bijvoorbeeld door producenten te 

stimuleren enkelvoudige of compatibele 

polymeren te gebruiken, of andere 

maatregelen te nemen die het gebruik van 

duurzame materialen door producenten 

stimuleren. Dat zal een positieve 

uitwerking hebben op de 

inzamelingspercentages, de kwaliteit van 

het ingezamelde materiaal en de kwaliteit 

van het recyclaat, wat dan weer kansen 

oplevert voor de recyclagesector en voor 

de recyclaatmarkt. 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 20 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (20 bis) Lidstaten moeten 

overwegen het gebruik van een verplichte 

hoeveelheid gerecycled materiaal in 

bepaalde kunststofproducten voor te 

schrijven om het recyclingpercentage te 

verhogen en de markt voor gerecyclede 

materialen te stimuleren. In dit opzicht 

moeten industriële synergiën worden 

ondersteund, zodat afval uit de ene sector 

een waardevolle bron kan zijn voor een 

andere sector. Lidstaten moeten een rol 

vervullen in de ondersteuning van 

dergelijke synergiën en stimulering van 

vrijwillige activiteiten van producenten op 

het gebied van afvalpreventie, verbetering 

van het afvalbeheer en aanpak van de 

vervuiling. 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 22 

 



 

PE625.401v02-00 24/43 AD\1163839NL.docx 

NL 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(22) Krachtens paragraaf 22 van het 

Interinstitutioneel akkoord tussen het 

Europees Parlement, de Raad van de 

Europese Unie en de Europese Commissie 

over beter wetgeven van 13 april 201648 

moet de Commissie deze richtlijn 

evalueren. Deze evaluatie moet gebaseerd 

zijn op ervaringen die verworven en 

gegevens die verzameld zijn tijdens de 

uitvoering van deze richtlijn, en gegevens 

die verzameld zijn in het kader van 

Richtlijn 2008/56/EG of Richtlijn 

2008/98/EG. De evaluatie zou de basis 

moeten zijn voor een beoordeling van 

mogelijke verdere maatregelen en een 

beoordeling of, met het oog op de 

monitoring van zwerfvuil op zee in de 

Europese Unie, de bijlage waarin de 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

zijn opgenomen al dan niet moet worden 

herzien. Tijdens de evaluatie moet ook 

worden bekeken of wetenschappelijke en 

technische ontwikkelingen die zich in de 

tussentijd hebben voorgedaan, met inbegrip 

van de ontwikkeling van biologisch 

afbreekbare materialen en de uitwerking 

van criteria of een norm voor de 

biologische afbreekbaarheid van 

kunststoffen in het mariene milieu, zoals in 

de Europese kunststoffenstrategie 

voorzien, al dan niet de mogelijkheid 

bieden om een norm voor biologische 

afbreekbaarheid van bepaalde 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

in het mariene milieu vast te stellen. Die 

norm zou een norm omvatten om te testen 

of kunststoffen, als gevolg van hun 

fysische of biologische afbraak in het 

mariene milieu, volledig en snel genoeg 

zouden afbreken tot koolstofdioxide (CO2), 

biomassa en water dat de kunststoffen niet 

schadelijk zijn voor het mariene leven en 

niet leiden tot een ophoping van 

kunststoffen in het milieu. Als dat het 

geval is, kunnen kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik die aan een dergelijke 

norm voldoen, vrijgesteld worden van het 

(22) Krachtens paragraaf 22 van het 

Interinstitutioneel akkoord tussen het 

Europees Parlement, de Raad van de 

Europese Unie en de Europese Commissie 

over beter wetgeven van 13 april 201648 

moet de Commissie deze richtlijn 

evalueren. Deze evaluatie moet gebaseerd 

zijn op ervaringen die verworven en 

gegevens die verzameld zijn tijdens de 

uitvoering van deze richtlijn, en gegevens 

die verzameld zijn in het kader van 

Richtlijn 2008/56/EG of Richtlijn 

2008/98/EG. De evaluatie zou de basis 

moeten zijn voor een beoordeling van 

mogelijke verdere maatregelen en een 

beoordeling of, met het oog op de 

monitoring van zwerfvuil op zee in de 

Europese Unie, de bijlage waarin de 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

zijn opgenomen al dan niet moet worden 

herzien. Tijdens de evaluatie moet ook 

worden bekeken of wetenschappelijke en 

technische ontwikkelingen die zich in de 

tussentijd hebben voorgedaan, met inbegrip 

van de ontwikkeling van biologisch 

afbreekbare materialen en de uitwerking 

van criteria of een norm voor de 

biologische afbreekbaarheid van 

kunststoffen in het mariene milieu, zoals in 

de Europese kunststoffenstrategie 

voorzien, al dan niet de mogelijkheid 

bieden om een norm voor biologische 

afbreekbaarheid van bepaalde 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

en vistuig in het mariene milieu vast te 

stellen. Die norm zou een norm omvatten 

om te testen of kunststoffen, als gevolg van 

hun fysische of biologische afbraak in het 

mariene milieu, volledig en snel genoeg 

zouden afbreken tot koolstofdioxide (CO2), 

biomassa en water dat de kunststoffen niet 

schadelijk zijn voor het mariene leven en 

niet leiden tot een ophoping van 

kunststoffen in het milieu. Als dat het 

geval is, kunnen kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik en vistuig die aan een 

dergelijke norm voldoen, vrijgesteld 
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verbod op het in de handel brengen ervan. 

Terwijl de Europese kunststoffenstrategie 

al de nodige actie voorziet op dit vlak, 

erkent zij ook dat het opzetten van een 

regelgevend kader voor kunststoffen met 

biologisch afbreekbare eigenschappen een 

uitdaging zal zijn, vanwege de 

verschillende mariene omstandigheden die 

zich in diverse zeeën kunnen voordoen. 

worden van het verbod op het in de handel 

brengen ervan. Terwijl de Europese 

kunststoffenstrategie al de nodige actie 

voorziet op dit vlak, erkent zij ook dat het 

opzetten van een regelgevend kader voor 

kunststoffen met biologisch afbreekbare 

eigenschappen een uitdaging zal zijn, 

vanwege de verschillende mariene 

omstandigheden die zich in diverse zeeën 

kunnen voordoen. 

_________________ _________________ 

48 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1. 48 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1. 

Motivering 

Teneinde alle benodigde stappen te kunnen nemen om zwerfvuil op zee te voorkomen, bestaat 

nog steeds behoefte aan een uitgebreide evaluatie van de technische en wetenschappelijke 

vooruitgang met betrekking tot alle producten die in het mariene milieu kunnen terechtkomen. 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 23 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) De lidstaten moeten regels 

vaststellen inzake de sancties die van 

toepassing zijn op overtredingen van deze 

richtlijn, en erop toezien dat deze worden 

toegepast. De sancties dienen doeltreffend, 

evenredig en afschrikkend te zijn. 

(23) De lidstaten moeten regels 

vaststellen inzake de sancties die van 

toepassing zijn op overtredingen van deze 

richtlijn, en erop toezien dat deze worden 

toegepast. De sancties dienen doeltreffend, 

evenredig en afschrikkend te zijn. 

Daarnaast moeten consumenten worden 

beloond of bestraft voor hun gedrag. 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 25 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (25 bis) Door onderzoek en 

innovatie te steunen, ook in het kader van 

het programma Horizon Europa, moeten 

investeringen worden gestimuleerd in 
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grondstofefficiënte en circulaire 

oplossingen, zoals preventie- en 

ontwerpmogelijkheden, diversificatie van 

grondstoffen en innovatieve 

recyclingtechnologieën waaronder 

moleculaire en chemische recycling, 

evenals betere mechanische recycling. In 

dit verband moet worden gewezen op het 

innovatiepotentieel van startende 

ondernemingen. Er moet een strategisch 

programma voor onderzoek en innovatie 

inzake de circulaire eigenschappen van 

materialen worden ingevoerd, met 

bijzondere aandacht voor kunststof, 

materialen die kunststof bevatten, en 

verpakkingen. Er is toereikende 

financiering nodig om tot particuliere 

investeringen aan te zetten. Publiek-

private partnerschappen kunnen de 

overgang naar een circulaire economie  

versnellen. 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 25 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (25 ter) De bevordering van 

onderzoek en innovatie is een 

noodzakelijk hulpmiddel en een 

voorwaarde voor het realiseren van een 

duurzamere waardeketen binnen de 

verpakkingssector. Om deze reden lijkt het 

wenselijk de financieringsmechanismen 

binnen de context van de Europese 

programma's voor onderzoek en 

ontwikkeling, zoals het EU-

kaderprogramma voor onderzoek en 

ontwikkeling (Horizon 2020), te 

versterken, in het licht van de 

aankomende strategische agenda voor 

onderzoek en innovatie op het gebied van 

kunststoffen. 

 (Dit amendement dient te worden 

toegevoegd als nieuwe overweging; de 
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exacte plaatsing ervan is niet belangrijk.) 

Motivering 

Onderzoek en innovatie vormen de hoeksteen van duurzaamheid. In verband hiermee is het 

noodzakelijk adequate ondersteuning en middelen toe te wijzen voor onderzoek en innovatie 

in de verpakkingssector om de betrokken sectoren bij te staan in hun taak om de 

doelstellingen beschreven in de kunststoffenstrategie te verwezenlijken. 

 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Deze richtlijn heeft tot doel de effecten van 

bepaalde kunststofproducten op het milieu, 

in het bijzonder op het aquatisch milieu, en 

op de menselijke gezondheid te voorkomen 

en te verminderen, en de overgang naar 

een circulaire economie met vernieuwende 

bedrijfsmodellen, producten en materialen 

te bevorderen, en zo ook bij te dragen tot 

de efficiënte werking van de interne markt. 

Deze richtlijn heeft tot doel de 

vooraanstaande rol van de Unie bij het 

voorkomen en aanzienlijk verminderen 

van de effecten van bepaalde 

kunststofproducten op het milieu, in het 

bijzonder op het aquatisch milieu, en op de 

menselijke gezondheid te versterken, en de 

overgang naar een circulaire economie te 

bevorderen door het gebruik van 

producten voor eenmalig gebruik te 

verminderen en duurzame en 
vernieuwende bedrijfsmodellen, producten 

en materialen te bevorderen, en zo ook bij 

te dragen tot de efficiënte werking van de 

interne markt. 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – alinea 1 – punt 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) "kunststof": een materiaal 

bestaande uit een polymeer zoals bedoeld 

in artikel 3, lid 5, van Verordening (EG) 

nr. 1907/2006, waaraan mogelijk 

additieven of andere stoffen zijn 

toegevoegd, en dat als een structureel 

(1) "kunststof": een materiaal 

bestaande uit een polymeer zoals bedoeld 

in artikel 3, lid 5, van Verordening (EG) 

nr. 1907/2006, waaraan mogelijk 

additieven of andere stoffen zijn 

toegevoegd, en dat als structureel 
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hoofdbestanddeel van eindproducten kan 

worden gebruikt, met uitzondering van 

natuurlijke polymeren die niet chemisch 

gemodificeerd zijn; 

hoofdbestanddeel van eindproducten wordt 

gebruikt, met uitzondering van natuurlijke 

polymeren die niet chemisch 

gemodificeerd zijn en polymere coatings, 

verven, inkten en lijmen, die niet kunnen 

worden gebruikt als structureel 

hoofdbestanddeel van eindproducten en 

producten; 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 bis) biologisch afbreekbare en 

composteerbare kunststoffen en 

kunststoffen met een hoog gehalte aan 

hernieuwbare grondstoffen, 

overeenkomstig de Europese norm UNI 

EN 13432 en Richtlijn 94/62/EG 

betreffende verpakking en 

verpakkingsafval, die toelaten het beheer 

van organisch afval te optimaliseren, de 

impact op het milieu te verkleinen en bij 

te dragen tot de ontwikkeling van 

degelijke systemen die in de hele cyclus 

van produceren, consumeren en 

verwijderen aanzienlijke 

langetermijnvoordelen opleveren; 

Motivering 

Materialen die het resultaat zijn van diverse technologieën op het gebied van amiden, 

celluloses, plantaardige oliën en hun combinaties, moeten worden geproduceerd in een 

geïntegreerd productieproces waarbij een bio-economisch model voor territoriale regeneratie 

en innovatie in industriële installaties in acht wordt genomen. 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – alinea 1 – punt 1 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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 (1 ter) "coatings": een of meer niet-

zelfondersteunende lagen, gefabriceerd 

met kunststof, zoals gedefinieerd in artikel 

3, eerste alinea, punt 1, van deze 

wetgeving, aangebracht op een materiaal 

of product om dit speciale eigenschappen 

te geven of om het technisch functioneren 

ervan te verbeteren; 

Motivering 

Voor toepassing van deze richtlijn en om een gemeenschappelijke interpretatie door de 

lidstaten en een goed functioneren van de interne markt van de EU te waarborgen, dient de 

betekenis van "coating" duidelijk te worden gedefinieerd op basis van de definitie in Richtlijn 

(EU) 2018/213 van de Commissie ter wijziging van Verordening (EU) nr. 10/2011 betreffende 

kunststoffen. 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 bis) "zeer lichte plastic draagtassen": 

lichte plastic draagtassen met een 

wanddikte van minder dan 15 micron; 

Motivering 

Zeer lichte plastic draagtassen moeten uitsluitend op basis van hun dikte worden 

gedefinieerd. Er zijn al alternatieven beschikbaar voor losse levensmiddelen. Het is daarom 

niet juist dat zeer lichte zakken vereist zijn voor hygiënedoeleinden of verpakking van losse 

levensmiddelen. Verwijzen naar de definitie in artikel 3 van Richtlijn 94/62/EG is derhalve 

niet gepast. 

 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten treffen de maatregelen die 

nodig zijn om op hun grondgebied tegen … 

De lidstaten treffen de maatregelen die 

nodig zijn om op hun grondgebied tegen … 
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[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. 

[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. De lidstaten evalueren 

de maatschappelijke, economische en 

milieueffecten om nationale plannen goed 

te keuren om deze vermindering te 

realiseren, met inbegrip van specifieke, 

kwantitatieve 

verminderingsstreefwaarden, specifieke 

stimulerende maatregelen voor de 

betrokken sectoren en de genomen 

maatregelen. De nationale plannen 

worden voorgelegd aan de Commissie en 

zullen indien nodig worden bijgewerkt. De 

Commissie kan op basis van de 

goedgekeurde plannen aanbevelingen 

doen. 

 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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 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, met 

inbegrip van financiering van onderzoek 

naar circulaire oplossingen en synergiën 

met EU-fondsen voor onderzoek en 

investeringen, 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 specifieke nationale aspecten en de 

effecten op het milieu van de in de eerste 

alinea genoemde producten. Vrijwillig 
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door bedrijven genomen maatregelen zijn 

gewenst en moeten prioriteit krijgen en 

worden bevorderd. 

 

 

Amendement  40 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) de aanwezigheid van kunststoffen 

in het product. 

Schrappen 

Motivering 

De aanwezigheid van kunststoffen als zodanig geeft geen relevante informatie. Kunststoffen 

als zodanig hoeven niet te worden verboden of afgeraden. 

 

 

Amendement  41 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Drankverpakkingen met 

koolzuurhoudende dranken zijn van het 

toepassingsgebied van dit artikel 

uitgesloten. 

 

 

Amendement  42 

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 van de in deel E 

Wat de regelingen betreft die krachtens 

lid 1 worden opgesteld, zorgen de lidstaten 

ervoor dat de kosten voor de inzameling 

van afval bestaande uit van de in deel E 
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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. 

van de bijlage opgenomen 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

en voor het vervoer en de verwerking ervan 

achteraf, zoals gedefinieerd in de 

artikelen 8 en 8 bis van 

Richtlijn 2008/98/EG, met inbegrip van de 

kosten voor de in artikel 10 bedoelde 

bewustmakingsmaatregelen met betrekking 

tot die producten, voor rekening komen 

van de producenten van die producten. 

 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 8 – lid 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor kunststoffen verpakkingsproducten 

voor eenmalig gebruik vormen de vereisten 

van dit lid een aanvulling op de 

voorschriften van Richtlijn 94/62/EEG en 

Richtlijn 2008/98/EG met betrekking tot 

regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid. 

Voor kunststoffen verpakkingsproducten 

voor eenmalig gebruik laten de vereisten 

van dit lid de voorschriften van Richtlijn 

94/62/EEG en Richtlijn 2008/98/EG met 

betrekking tot regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid onverlet. 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De Commissie stelt binnen 18 

maanden na de aanpassing van deze 

richtlijn overeenkomstig artikel [XXX] 

gedelegeerde handelingen vast om de 

belangrijkste elementen van de in de 

leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde 

regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid per 

product te definiëren. De belangrijkste 

elementen zijn onder meer de methoden 

voor de verdeling van de 

verantwoordelijkheid, de berekening van 

de kosten en de vaststelling van andere 
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specifieke elementen overeenkomstig de 

minimumeisen van Richtlijn 2008/98/EG. 

In voorkomend geval moet ook rekening 

worden gehouden met de eisen van 

Richtlijn 94/62/EEG. 

 

Amendement  45 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 8 – lid 2 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 ter. De lidstaten stellen de onder de 

leden 1 en 2 van dit artikel vallende 

regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid vast 

binnen [18 maanden] na de vaststelling 

van de in lid 2 bis van dit artikel bedoelde 

gedelegeerde handeling van de 

Commissie. 

 

 

Amendement  46 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 8 – lid 4 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wat de krachtens lid 3 ingevoerde 

regelingen betreft, zorgen de lidstaten 

ervoor dat de producenten van vistuig dat 

kunststoffen bevat de kosten dekken voor 

de inzameling van afgedankt vistuig dat 

kunststoffen bevat en dat bij de correcte 

havenontvangstvoorzieningen is afgeleverd 

in overeenstemming met de EU-wet inzake 

havenontvangstvoorzieningen of bij andere 

gelijkwaardige inzamelsystemen die buiten 

het toepassingsgebied van de EU-wet 

inzake havenontvangstvoorzieningen 

vallen, en voor het vervoer en de 

behandeling ervan achteraf. Ook de kosten 

van de in artikel 10 bedoelde 

bewustmakingsmaatregelen met betrekking 

tot vistuig dat kunststoffen bevat, is voor 

Wat de krachtens lid 3 ingevoerde 

regelingen betreft, zorgen de lidstaten 

ervoor dat de producenten van vistuig dat 

kunststoffen bevat de extra kosten dekken 

voor de inzameling van afgedankt vistuig 

dat kunststoffen bevat en dat bij de correcte 

havenontvangstvoorzieningen is afgeleverd 

in overeenstemming met de EU-wet inzake 

havenontvangstvoorzieningen of bij andere 

gelijkwaardige inzamelsystemen die buiten 

het toepassingsgebied van de EU-wet 

inzake havenontvangstvoorzieningen 

vallen, en voor het vervoer en de 

behandeling ervan achteraf. Ook de kosten 

van de in artikel 10 bedoelde 

bewustmakingsmaatregelen met betrekking 

tot vistuig dat kunststoffen bevat, is voor 
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rekening van de producenten. rekening van de producenten. 

 

Amendement  47 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 8 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 8 bis 

 Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie 

 1. De bevoegdheid om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen, wordt aan de 

Commissie toegekend onder de in dit 

artikel neergelegde voorwaarden. 

 2. De in artikelen [XXX] bedoelde 

bevoegdheid om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen, wordt aan de 

Commissie toegekend voor een termijn 

van [vijf jaar] met ingang van de 

inwerkingtreding van deze richtlijn. De 

bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 

met termijnen van dezelfde duur verlengd, 

tenzij het Europees Parlement of de Raad 

zich uiterlijk drie maanden voor het einde 

van elke termijn tegen een dergelijke 

verlenging verzet. 

 3. De in artikelen [XXX] bedoelde 

bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde 

door het Europees Parlement of door de 

Raad worden ingetrokken. Het besluit tot 

intrekking beëindigt de delegatie van de in 

dat besluit genoemde bevoegdheid. Het 

wordt van kracht op de dag na die van de 

bekendmaking ervan in het Publicatieblad 

van de Europese Unie of op een daarin 

genoemde latere datum. Het laat de 

geldigheid van de reeds van kracht zijnde 

gedelegeerde handelingen onverlet. 

 4. Zodra de Commissie een gedelegeerde 

handeling heeft vastgesteld, doet zij 

daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het 

Europees Parlement en de Raad. 

 5. Een overeenkomstig artikelen [XXX] 

vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
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alleen in werking indien het Europees 

Parlement noch de Raad daartegen 

binnen een termijn van twee maanden na 

de kennisgeving van die handeling aan 

het Europees Parlement en de Raad 

bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel 

het Europees Parlement als de Raad voor 

het verstrijken van die termijn de 

Commissie hebben medegedeeld dat zij 

daartegen geen bezwaar zullen maken. 

Die termijn wordt op initiatief van het 

Europees Parlement of de Raad met twee 

maanden verlengd. 

 

 

Amendement  48 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 9 – alinea 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten treffen de maatregelen die 

nodig zijn om ervoor te zorgen dat tegen 

2025 90 % (op gewichtsbasis) van de in 

deel van de bijlage opgenomen 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

die in een bepaald jaar in de handel zijn 

gebracht, gescheiden ingezameld wordt. 

Om deze doelstelling te halen, kunnen de 

lidstaten onder andere: 

De lidstaten treffen de maatregelen die 

nodig zijn om de doelstellingen voor de 

inzameling van kunststoffen en 

kunststofverpakkingen, zoals vastgesteld 

bij Richtlijn 2008/98/EU, Richtlijn 

94/62/EU, te verwezenlijken. Om deze 

doelstelling te halen, kunnen de lidstaten 

onder andere: 

 

 

Amendement  49 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 9 – alinea 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) statiegeldregelingen invoeren, of a) statiegeldregelingen of systemen 

voor geautomatiseerde inzameling waarin 

rekening wordt gehouden met de lokale 

en regionale omstandigheden invoeren, of 
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Amendement  50 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 9 – alinea 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) streefwaarden voor gescheiden 

inzameling vaststellen voor relevante 

regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid. 

b) streefwaarden voor gescheiden 

inzameling vaststellen voor relevante 

regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid, of 

 

 

Amendement  51 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 9 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c bis) nieuw: elke andere door hen 

passend geachte maatregel nemen, 

bijvoorbeeld een van de maatregelen zoals 

opgenomen in de bijlage bij Richtlijn 

2008/98/EU. 

 

Amendement  52 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 9 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 9 bis 

 De Europese Commissie stelt richtsnoeren 

op met minimumeisen voor de invoering 

van statiegeldregelingen. 

 

Amendement  53 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 10 – alinea 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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 De lidstaten nemen maatregelen om de 

consumenten van de in deel B van de 

bijlage opgenomen kunststofproducten 

voor eenmalig gebruik te informeren over 

de redenen waarom het in de handel 

brengen ervan wordt beperkt, voordat die 

beperkingen van kracht worden. 

 

Amendement  54 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 10 – lid 1 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De lidstaten wordt geadviseerd een 

regeling in te stellen om consumenten te 

stimuleren en te straffen voor hun 

wangedrag. 

 

Amendement  55 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 11 – titel 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Coördinatie van maatregelen Coördinatie van maatregelen tussen de 

lidstaten 

 

Amendement  56 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 11 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 11 bis 

 Coördinatie van maatregelen op 

internationaal niveau 

 De Commissie streeft er samen met de 

lidstaten naar maatregelen te coördineren 

waarmee de effecten van bepaalde 

kunststofproducten op het milieu worden 

teruggedrongen en de overgang naar 
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duurzame economische modellen op 

internationaal niveau wordt ondersteund. 

 

 

Amendement  57 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 15 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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 … [vier 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. 

 

 

Amendement  58 

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 Europese 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 consumptievermindering. 

 

Amendement  59 
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Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 17 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Voor kleine, middelgrote en micro-

ondernemingen als omschreven in de op 

het tijdstip van inwerkingtreding 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 ... [3 jaar na 

inwerkingtreding van deze richtlijn] en de 

maatregelen die nodig zijn om aan 

artikel 6, lid 1, te voldoen met ingang van 

... [4 jaar na inwerkingtreding van de 

geharmoniseerde norm als bedoeld in 

artikel 6, lid 3, van deze richtlijn]. 

 

Amendement  60 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 17 – lid 1 – alinea 2 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De lidstaten stellen de EPR-regelingen 

vast die nodig zijn om te voldoen aan 

artikel 8, leden 1 en 2, overeenkomstig de 

bepalingen van dat artikel. 

 

Amendement  61 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Deel A – subtitel 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 vochtige doekjes, d.w.z. vooraf 

bevochtigde doekjes voor persoonlijke 

hygiëne, en voor huishoudelijk en 

industrieel gebruik, 

 

Amendement  62 
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Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Deel A – streepje 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 – drankflessen. 

 

Amendement  63 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I - Deel B 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Kunststofproducten voor eenmalig 

gebruik die vallen onder artikel 5 

(Beperkingen op het in de handel 

brengen) 

Schrappen 

– Wattenstaafjes, met uitzondering 

van uitstrijkstaafjes bedoeld en gebruikt 

voor medische doeleinden, 

 

– bestek (vorken, messen, lepels, 

eetstokjes), 

 

– borden,  

– rietjes, met uitzondering van rietjes 

bedoeld en gebruikt voor medische 

doeleinden, 

 

– roerstaafjes voor dranken,  

– stokjes bedoeld om te worden 

bevestigd aan en ter ondersteuning van 

ballonnen, met uitzondering van 

ballonnen voor industriële of andere 

professionele toepassingen die niet aan 

consumenten worden verdeeld, inclusief 

de mechanismen van dergelijke stokjes. 

 

Motivering 

Om in overeenstemming te zijn met het evenredigheidsbeginsel, mogen beperkingen alleen als 

laatste uitweg worden toegepast. Wat betreft het vastleggen van de meest geschikte manieren 

voor het voorkomen van afval, moet de Commissie voorrang geven aan de inzameling en het 

juiste beheer van afval. Bovendien waren de hier ingevoerde beperkingen niet opgenomen in 

het IIA, noch was hiermee tijdens openbare raadplegingen rekening gehouden. 
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Amendement  64 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – 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 

Motivering 

Zie artikel 7. 

 

Amendement  65 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Deel D – streepje 3 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 – wegwerpluiers. 

 

Amendement  66 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Deel F – streepje 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 – wegwerpluiers. 
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