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BEKNOPTE MOTIVERING 

Met het voorstel van de Commissie wordt beoogd de negatieve effecten van bepaalde 

kunststofproducten op het milieu, met name het mariene milieu, te voorkomen en te 

verminderen. Deze doelstelling komt overeen met de EU-strategie voor kunststoffen en moet 

gezien worden in de ruimere context van de overgang naar een circulaire economie. Het 

kunststofzwerfvuil in zee is een mondiaal probleem. Om dit probleem aan te pakken moet er 

dus op meerdere niveaus worden ingegrepen en moeten de internationale inspanningen beter 

op elkaar worden afgestemd. 

Het initiatief richt zich op tien kunststofproducten voor eenmalig gebruik en op vistuig dat 

kunststoffen bevat. Deze producten zijn gekozen op basis van tellingen van aantallen 

gevonden stuks afval op stranden, waarvoor ook de gegevens zijn gebruikt die voor de 

kaderrichtlijn mariene strategie waren verzameld. Er werden 276 Europese stranden 

gemonitord, waarbij er in totaal 679 controles ter plaatse zijn verricht en 355 671 voorwerpen 

zijn aangetroffen. Uit de tellingen is gebleken dat ongeveer de helft van al het gevonden 

zwerfvuil op de stranden bestaat uit kunststofproducten voor eenmalig gebruik en 27 % uit 

vistuig. 

De verspreiding van kunststoffen in zee is schadelijk voor de biologische rijkdommen van de 

zee, vooral de meest kwetsbare, en voor hun leefomgeving. Bijgevolg zijn er ook nadelige 

gevolgen voor de visvangst: er wordt geschat dat de Europese vloot hierdoor jaarlijks een 

nettoverlies van tussen de 70 en 350 miljoen EUR lijdt. Bovendien leveren de kunststoffen 

ook risico's op voor de menselijke gezondheid, aangezien het kunststofzwerfvuil in deeltjes 

uiteenvalt, in de voedselketen terechtkomt en dus uiteindelijk ook op ons bord. 

De rapporteur voor advies wil in de eerste plaats benadrukken dat de vissers een fundamentele 

rol spelen bij het aanpakken van het kunststofzwerfvuil op zee. De "fishing for litter"-

initiatieven, onder andere gesteund door het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij 

(EFMZV), leveren een nieuw model op, waarin vissers deel van de oplossing zijn en niet 

langer deel van het probleem. Acties waarbij de rol van vissers als "bewakers van de zee" 

wordt erkend en op waarde geschat, dienen dus aangemoedigd te worden. 

Met betrekking tot vistuig bevat het voorstel regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid en bewustmakingsmaatregelen. De regelingen voor 

uitgebreide producentenverantwoordelijkheid zullen zorgen voor een beter beheer van 

afgedankt vistuig, omdat hiermee de kosten van zowel de verwerking van dit soort afval als 

de bewustmakingsmaatregelen worden gedekt. De rapporteur voor advies is van mening dat 

deze regelingen vergezeld moeten gaan van een gedifferentieerde vergoeding, waarmee het 

aantrekkelijk wordt om vistuig in de handel te brengen dat is ontworpen om duurzaam, 

herbruikbaar en recycleerbaar te zijn, in overeenstemming met de afvalwetgeving van de 

Unie. De kunststofelementen van vistuig zijn namelijk uiterst geschikt voor recyclage, hoewel 

dat potentieel op dit moment niet wordt benut. 

In de regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor vistuig zijn de in het 

voorstel inzake havenontvangstvoorzieningen voor afval (COM (2018)33) voorgestelde 

maatregelen opgenomen, die voorzien in lagere financiële lasten voor de havens, en bijgevolg 

voor de visserijbedrijven. Het is dus van fundamenteel belang dat de samenhang tussen deze 

twee richtlijnen wordt gegarandeerd. Hiervoor is het in de eerste plaats nodig dat de 

terminologie geharmoniseerd wordt, aangezien dit voorstel een definitie van afgedankt vistuig 
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bevat, terwijl in het voorstel inzake havenontvangstvoorzieningen in sommige talen andere 

termen worden gebruikt om vistuig dat niet meer wordt gebruikt aan te duiden, zonder hierbij 

echter een definitie te geven. Bovendien moeten alle havens waar vissersboten mogen 

aanleggen, voorzien zijn van de juiste voorzieningen om te zorgen voor de inzameling en 

verwerking van het afval dat passief is opgevist tijdens de visserijactiviteiten, en mogen de 

visserijbedrijven, conform het beginsel dat de vervuiler betaalt, niet worden geconfronteerd 

met aanvullende kosten ten gevolge van dergelijke verrichtingen. Op deze manier zullen de 

vissers een extra stimulans hebben om het afgedankte vistuig en het passief opgeviste afval 

naar de kust terug te brengen. Ten slotte zullen de regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid ook de kosten van de verwerking van het afval dat 

afkomstig is uit voor de aquacultuur gebruikte kunststofmaterialen dekken. Dergelijk afval is 

echter niet opgenomen, althans niet volledig, in de voorgestelde maatregelen voor de 

havenvoorzieningen. De rapporteur is van mening dat de samenhang tussen de twee 

voorstellen ook op dit punt moet worden gewaarborgd. 

Het voorstel van de Commissie bevat ook een verwijzing naar Verordening (EG) 

nr. 1224/2009, waarmee een controleregeling van de Unie voor de visserij is vastgesteld en 

enkele preventieve en corrigerende maatregelen zijn ingevoerd om de effecten van het in zee 

verloren vistuig te verminderen. Deze verordening over de controleregeling wordt momenteel 

herzien, waarbij rekening moet worden gehouden met de doelstellingen van het onderhavige 

initiatief.  

Ten slotte is de rapporteur voor advies van oordeel dat de Europese Unie met betrekking tot 

innovatie en onderzoek naar alternatieve materialen een duidelijke definitie van zowel 

biologisch afbreekbaar kunststof als biokunststof, alsook geharmoniseerde normen over 

biologische afbreekbaarheid, met name in het mariene milieu, en composteerbaarheid moet 

vaststellen, met het doel een duidelijk en eenvormig wettelijk kader vast te stellen. 

 

AMENDEMENTEN 

De Commissie visserij verzoekt de bevoegde Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 

voedselveiligheid onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 bis) Een correcte aanpak van de strijd 

tegen kunststofafval op zee, moet ook 

kunststofafval op de zeebodem en in het 

aquatisch milieu in het algemeen 

omvatten, evenals microplastics. 
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Amendement  2 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 3 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (3 bis) De lidstaten hebben het 

Internationaal Verdrag ter voorkoming 

van verontreiniging door schepen 

(Marpol) ondertekend en moeten streven 

naar de volledige tenuitvoerlegging van de 

bepalingen ervan. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 3 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (3 ter) Volgens ramingen bestaat 80 % 

van het zwerfvuil op zee uit plastic en 

microplastics en houdt 20 % tot 40 % van 

het plastic zwerfvuil op zee deels verband 

met menselijke activiteiten op zee, 

waaronder koopvaardij en cruises, terwijl 

de rest afkomstig is van het vasteland. 

Tevens is volgens een recente studie van 

de FAO ongeveer 10 % van dat zwerfvuil 

afkomstig van verloren en achtergelaten 

vistuig. Een deel van het plastic zwerfvuil 

op zee bestaat uit verloren en 

achtergelaten vistuig en naar schatting 

94 % van het plastic dat in de oceaan 

terechtkomt, belandt op de zeebodem. 

Daarom kan het Europees Fonds voor 

maritieme zaken en visserij (EFMZV) 

worden gebruikt om vissers ertoe aan te 

zetten deel te nemen aan regelingen voor 

het bergen van afval op zee, door hen 

bijvoorbeeld financiële of materiële 

stimulansen te bieden. De enorme 

hoeveelheid kunststof die wordt 

achtergelaten op zee heeft naast negatieve 
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effecten voor de duurzame visbestanden 

en de in zee levende organismen, met 

name de kwetsbare soorten, en hun 

leefomgevingen, ook gevolgen voor de 

visserijactiviteiten, onder meer omdat er 

hogere kosten zijn verbonden aan het 

schoonmaken van de netten en het 

verwerken van het ingezamelde afval. 

Voor de ambachtelijke visserij zijn de 

gevolgen en financiële lasten zelfs nog 

zwaarder. Aangezien zwerfvuil op zee een 

grensoverschrijdend effect heeft, moet de 

Commissie in samenwerking met derde 

landen extra inspanningen leveren om te 

voorkomen dat dergelijk afval wordt 

geproduceerd en om goed afvalbeheer te 

stimuleren. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 4 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 bis) In resolutie nr. 11 van de VN-

milieuvergadering voor het VN-

milieuprogramma van 23-27 mei 2016 

wordt erkend dat de aanwezigheid van 

plastic zwerfvuil en microplastics in het 

mariene milieu een snelgroeiend en zeer 

ernstig wereldwijd probleem is waarop zo 

snel mogelijk een wereldwijde reactie 

moet komen, met inachtneming van de 

productlevenscyclusbenadering. Het 

verband tussen microplastics en 

kunststoffen voor eenmalig gebruik en 

vistuig moet in acht worden genomen, 

aangezien deze kunststoffen kunnen 

worden afgebroken tot microplastics en 

schade kunnen veroorzaken. Uit 

onderzoek is gebleken dat de 

aanwezigheid van microplastics in het 

mariene milieu aanzienlijk kan zijn en er 

is bewijs dat deze microplastics kunnen 

worden opgenomen door zeedieren en als 

gevolg hiervan in de voedselketen terecht 
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kunnen komen1. De maatregelen die in 

deze richtlijn zijn opgenomen om de 

impact van bepaalde kunststoffen te 

verminderen, hebben daarom belangrijke 

voordelen voor het milieu en de 

volksgezondheid. De EU moet ten aanzien 

van het probleem van microplastics een 

alomvattende aanpak hanteren en dient 

alle producenten aan te moedigen om het 

aantal microplastics in hun 

formuleringen strikt te beperken, waarbij 

specifieke aandacht dient te worden 

besteed aan de fabrikanten van textiel en 

banden, aangezien synthetische kledij en 

banden goed zijn voor 63 % van de 

microplastics die rechtstreeks in het 

mariene milieu terechtkomen. 

 _________________ 

 1 Contam-panel van de EFSA (EFSA-

panel voor contaminanten in de 

voedselketen), 2016. "Statement on the 

presence of microplastics and 

nanoplastics in food, with particular focus 

on seafood" (Verklaring over de 

aanwezigheid van micro- en nanoplastics 

in levensmiddelen, met speciale aandacht 

voor visserijproducten). 

 

 

Amendement  5 

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, 

(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, 
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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 

scheepvaart. 

worden weggegooid, zelden worden 

gerecycled, en als zwerfvuil eindigen. Een 

groot deel van het vistuig dat in de handel 

wordt gebracht, wordt niet voor 

afvalverwerking ingezameld. 

Kunststofproducten voor eenmalig gebruik, 

vistuig dat kunststoffen bevat en 

microplastics vormen dan ook een zeer 

ernstig probleem binnen de context van 

zwerfvuil op zee, en een ernstig risico voor 

de mariene ecosystemen, de duurzame 

visbestanden, de biodiversiteit en mogelijk 

ook voor de menselijke gezondheid. 

Verder kunnen zij ook nadelig zijn voor 

activiteiten als toerisme, professionele en 

recreatieve visserij en scheepvaart, met 

name in de ultraperifere gebieden en 

kustgebieden. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 6 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (6 bis) Er is sprake van spookvisserij als 

zeedieren gevangen of verstrikt raken in 

verloren of afgedankte, niet biologisch 

afbreekbare visnetten, vallen en vislijnen 

en deze dieren daardoor gewond raken, 

verhongeren of sterven. Het verschijnsel 

spookvisserij wordt veroorzaakt door 

verloren en afgedankt vistuig. Krachtens 

Verordening (EG) nr. 1224/2009 is het 

verplicht vistuig te markeren en melding 

te maken van verloren vistuig en dit terug 

te halen. Sommige vissers brengen 

daarom uit eigen beweging uit zee 

opgeviste verloren visnetten mee naar de 

haven. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 7 
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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 ook op vistuig. Voor de 

transitie naar een circulaire economie is 

een vermindering van het totale gebruik 

van kunststoffen voor eenmalig gebruik 

noodzakelijk. 

 

Amendement  8 

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 

(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 
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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 

materialen in deze richtlijn aan de orde 

komen en zij moeten ook niet onder de 

definitie vallen. 

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, bekledingen of 

lagen, verven, inkten en lijmen kunnen niet 

fungeren als structureel hoofdbestanddeel 

van eindmaterialen en eindproducten. Het 

is niet nodig dat die materialen in deze 

richtlijn aan de orde komen en zij moeten 

ook niet onder de definitie vallen. 

_________________ _________________ 

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

Europees Parlement en de Raad van 

18 december 2006 inzake de registratie en 

beoordeling van en de autorisatie en 

beperkingen ten aanzien van chemische 

stoffen (REACH), tot oprichting van een 

Europees Agentschap voor chemische 

stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 

1999/45/EG en houdende intrekking van 

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

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

Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG 

van de Raad en de Richtlijnen 

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

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

van 30.12.2006, blz. 1). 

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  9 

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 

(11) Voor sommige kunststofproducten 

voor eenmalig gebruik zijn nog geen 

geschikte en duurzamere alternatieven 

algemeen beschikbaar; naar verwachting 
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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. 

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. De 

lidstaten moeten streven naar een zo hoog 

mogelijk ambitieniveau bij deze 

maatregelen, die evenredig moeten zijn 

met de ernst van het risico dat zwerfvuil 

op zee ontstaat dat afkomstig is van de 

uiteenlopende producten waarvoor de 

algemene verminderingsstreefwaarde 

geldt, en van het gebruik daarvan. 

_________________ _________________ 

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), Verordening (EG) 

nr. 852/2004 inzake 

levensmiddelenhygiëne (PB L 139 van 

30.4.2004, blz. 1), 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). 

Motivering 

Het moet worden beklemtoond dat de lidstaten de facto vrij kiezen waarop zij hun 

maatregelen willen richten, dat deze maatregelen evenredig moeten zijn met de ernst van het 

risico dat er zwerfvuil op zee ontstaat en dat de ernstigste zaken prioriteit moeten krijgen. 
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Amendement  10 

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, in het bijzonder het mariene 

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. Er moeten specifieke 

criteria worden vastgesteld om te bepalen 

of dergelijke alternatieven voldoen aan de 

eisen die momenteel gesteld worden aan 

de kunststofproducten voor eenmalig 

gebruik, overeenstemmen met de 

afvalwetgeving van de Unie en duurzamer 

zijn. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 12 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (12 bis) Er dient een duidelijke 

definitie te worden vastgesteld van zowel 

biologisch afbreekbare kunststof als 

biogebaseerde kunststof, alsook 

geharmoniseerde normen voor 

biologische inhoud, biologische 

afbreekbaarheid (vooral mariene 

afbreekbaarheid) en composteerbaarheid, 

opdat de bestaande misverstanden en 

onduidelijkheden op dit gebied worden 

opgehelderd. 



 

AD\1163799NL.docx 13/35 PE625.586v02-00 

 NL 

 

Amendement  12 

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 

heeft. 

(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 om 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 

heeft. Op vistuig zijn de op grond van 

Verordening (EG) nr. 1224/2009 

aangenomen markeringsvoorschriften 

van toepassing. De lidstaten moeten de 

vrijwillige FAO-richtsnoeren voor het 

markeren van vistuig ten uitvoer leggen. 

 

Amendement  13 

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 

(15) Voor kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik waarvoor momenteel 

geen geschikte en duurzamere 
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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. 

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. 

Opbrengsten van statiegeldregelingen en 

beschikbare EFMZV-fondsen moeten 

worden gebruikt om initiatieven voor het 

vissen naar zwerfvuil en de terugwinning 

van verloren, weggegooid en 

achtergelaten vistuig te ondersteunen. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 15 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (15 bis) Elke dag belandt een grote 

hoeveelheid afval op zee, afkomstig van 

land of weggegooid vanaf boten, en dit 

afval bestaat voor een heel groot deel uit 

kunststof (onder andere flessen, zakken 

enz.). 

Amendement  15 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 16 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Het feit dat achtergelaten, verloren 

en weggegooid vistuig dat kunststoffen 

bevat zo'n groot aandeel vormt van het 

zwerfvuil op zee geeft aan dat de bestaande 

wettelijke voorschriften1 onvoldoende 

stimulansen bieden om dergelijk vistuig 

naar de kust terug te brengen om daar 

ingezameld en verwerkt te worden. Het 

systeem voor indirecte bijdragen voor het 

(16) Het feit dat achtergelaten, verloren 

en weggegooid vistuig dat kunststoffen 

bevat zo'n groot aandeel vormt van het 

zwerfvuil op zee en het passief opgeviste 

afval dat bij normale visserijactiviteiten 

wordt opgehaald, geeft aan dat de 

bestaande wettelijke voorschriften1 

onvoldoende stimulansen bieden om 

dergelijk vistuig en dergelijk passief 
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afgeven van afval zoals voorzien in de EU-

wet inzake havenontvangstvoorzieningen 

maakt het minder aantrekkelijk voor 

schepen om hun afval op zee lozen en 

verzekert een recht van afgifte. Dat 

systeem zou echter moeten worden 

aangevuld met andere manieren om vissers 

financieel te stimuleren hun afgedankte 

vistuig naar de kust terug te brengen en zo 

een mogelijke verhoging van de te betalen 

indirecte afvalbijdrage te vermijden. 

Aangezien kunststoffen bestanddelen van 

vistuig een hoog recyclagepotentieel 

hebben, moeten de lidstaten, volgens het 

beginsel dat de vervuiler betaalt, een 

uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid invoeren 

voor vistuig dat kunststoffen bevat, om een 

gescheiden inzameling van afgedankt 

vistuig mogelijk te maken en ter 

financiering van een degelijk afvalbeheer 

van dergelijk vistuig, in het bijzonder de 

recyclage ervan. 

opgevist afval naar de kust terug te brengen 

om daar ingezameld en verwerkt te 

worden. Op grond van Verordening (EG) 

nr. 1224/2009 brengt de kapitein van het 

vissersvaartuig de bevoegde autoriteit van 

de lidstaat waarvan hij de vlag voert op de 

hoogte als het verloren vistuig niet kan 

worden teruggehaald. Verordening (EG) 

nr. 1224/2009 bevat echter geen 

bepalingen om dergelijk verlies van 

vistuig consequent op te volgen en de 

tenuitvoerlegging van de 

rapportageverplichtingen blijft gebrekkig. 

Daarom moeten bij de herziening van de 

controleverordening verdere maatregelen 

worden vastgesteld om het vermogen om 

verloren vistuig terug te halen te 

vergroten en de rapportage te verbeteren 

en moet met name worden vastgesteld dat 

de lidstaten gegevens inzake verloren 

vistuig moeten verzamelen en registreren 

en deze jaarlijks naar de Commissie 

moeten doorsturen. Het systeem voor 

indirecte bijdragen voor het afgeven van 

afval zoals voorzien in de EU-wetgeving 

inzake havenontvangstvoorzieningen 

maakt het bovendien minder aantrekkelijk 

voor schepen om hun afval op zee lozen en 

verzekert een recht van afgifte. Dat 

systeem zou echter moeten worden 

aangevuld met andere manieren om vissers 

financieel te stimuleren hun afgedankte 

vistuig, het passief opgeviste afval en 

verloren of weggegooid vistuig naar de 

kust terug te brengen om zo een mogelijke 

verhoging van de te betalen indirecte 

afvalbijdrage te vermijden. De afgifte van 

passief opgevist afval mag niet tot extra 

kosten voor de vissers leiden. Aangezien 

kunststoffen bestanddelen van vistuig een 

hoog recyclingpotentieel hebben, moeten 

de lidstaten, volgens het beginsel dat de 

vervuiler betaalt, een uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid invoeren 

voor vistuig dat kunststoffen bevat, om een 

gescheiden inzameling van afgedankt 

vistuig mogelijk te maken en ter 

financiering van een degelijk afvalbeheer 

van dergelijk vistuig, in het bijzonder de 
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recycling en de terugwinning van 

verloren, achtergelaten en weggegooid 

vistuig. Dergelijke systemen moeten 

voorzien in gedifferentieerde financiële 

bijdragen voor vistuig dat is ontworpen 

met het oog op hergebruik en recycling, 

overeenkomstig de vereisten van Richtlijn 

2008/98/EG, en moeten worden 

aangevuld met een inzamelingsstreefcijfer 

voor afgedankt vistuig. In aanvulling op 

dergelijke initiatieven moeten de lidstaten 

activiteiten ondernemen om de 

ontwikkeling te bevorderen van vistuig dat 

is gemaakt van duurzamere en 

milieuvriendelijkere materialen. 

_________________ _________________ 

1 Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de 

Raad, Richtlijn 2000/59/EG en Richtlijn 

2008/98/EG. 

1 Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de 

Raad, Richtlijn 2000/59/EG en Richtlijn 

2008/98/EG. 

 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 17 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (17 bis) Hoewel de uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid niet van 

toepassing moet zijn op de vissers zelf of 

de ambachtelijke producenten van vistuig 

dat kunststoffen bevat, moet wel worden 

overwogen de invoering van duurzaam en 

zonder kunststof vervaardigd vistuig als 

alternatief te ondersteunen. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 18 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Om ongepaste vormen van 

verwijdering, die leiden tot 

(18) Om ongepaste vormen van 

verwijdering, die leiden tot 
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kunststofbevattend zwerfvuil op zee, te 

voorkomen, moeten de consumenten 

correct worden geïnformeerd over de beste 

beschikbare manieren om afval te 

verwijderen en/of over 

verwijderingsmethoden die vermeden 

moeten worden, over de beste 

afvalverwijderingspraktijken en de 

milieueffecten van slechte 

verwijderingspraktijken, en over het 

kunststofgehalte van bepaalde 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

en vistuig. Daarom zouden de lidstaten 

verplicht moeten worden de nodige 

bewustmakingsmaatregelen te nemen om 

te verzekeren dat dit soort informatie aan 

de consumenten wordt gegeven. De 

informatie mag geen promotionele inhoud 

bevatten die aanspoort tot gebruik van 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik. 

De lidstaten moeten in de gelegenheid 

gesteld worden maatregelen te kiezen die 

het best passen bij de aard van het product 

of het gebruik ervan. Producenten van 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

en vistuig dat kunststoffen bevat, zouden 

de kosten voor de 

bewustmakingsmaatregelen via hun 

verplichte uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid moeten 

dekken. 

kunststofbevattend zwerfvuil op zee, te 

voorkomen, moeten de consumenten 

correct worden geïnformeerd over de beste 

beschikbare manieren om afval te 

verwijderen en/of over 

verwijderingsmethoden die vermeden 

moeten worden, over de beste 

afvalverwijderingspraktijken en de 

milieueffecten van slechte 

verwijderingspraktijken, en over het 

kunststofgehalte van bepaalde 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

en vistuig, en de beschikbare alternatieven 

die reeds op de markt zijn. Daarom zouden 

de lidstaten verplicht moeten worden de 

nodige bewustmakingsmaatregelen te 

nemen om te verzekeren dat dit soort 

informatie aan de consumenten wordt 

gegeven. De informatie mag geen 

promotionele inhoud bevatten die 

aanspoort tot gebruik van 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik. 

De lidstaten moeten in de gelegenheid 

gesteld worden maatregelen te kiezen die 

het best passen bij de aard van het product 

of het gebruik ervan. Producenten van 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

en vistuig dat kunststoffen bevat, zouden 

de kosten voor de 

bewustmakingsmaatregelen via hun 

verplichte uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid moeten 

dekken. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 18 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (18 bis) De Commissie verbindt zich 

ertoe, conform de Uniewetgeving, de 

lidstaten te ondersteunen bij de 

uitwerking van strategieën en plannen om 

de verspreiding van vistuig op zee terug te 

dringen, ook via subsidies van het 

Europees Fonds voor maritieme zaken en 

visserij (EFMZV). De inspanningen 
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kunnen onder meer de vorm aannemen 

van bewustmakingscampagnes en 

‑ programma's over de effecten van dit 

soort afval op de mariene ecosystemen, 

onderzoek naar de mogelijkheid van 

biologisch afbreekbaar/composteerbaar 

vistuig, scholingsprojecten voor de vissers 

en specifieke overheidsprogramma's voor 

het verwijderen van kunststof en andere 

voorwerpen uit het mariene milieu. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Richtlijn 2008/98/EG bepaalt 

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. 

(19) Richtlijn 2008/98/EG bepaalt 

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. 

De lidstaten moeten met betrekking tot 

vistuig de nodige maatregelen nemen om 

te verzekeren dat de financiële bijdragen, 

waartoe de producenten van vistuig dat 

kunststoffen bevat op grond van hun 

producentenverantwoordelijkheid worden 

verplicht, worden gedifferentieerd, met 

name door rekening te houden met 

duurzaamheid, repareerbaarheid, 

herbruikbaarheid en recycleerbaarheid 

van het in de handel gebrachte vistuig. 

 

Amendement  20 
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Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 20 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (20 bis) Als essentieel element van 

de EU-strategie voor kunststoffen moet 

het bewustzijn worden vergroot rondom 

het afval dat wordt veroorzaakt door 

kunststoffen voor eenmalig gebruik en 

vistuig en de aanzienlijke gevolgen ervan 

voor het milieu, aangezien dit burgers zal 

motiveren een bijdrage te leveren aan de 

vermindering van kunststofafval. De 

lidstaten moeten maatregelen nemen om 

bewustzijn te kweken omtrent dit 

probleem en omtrent de financiële steun 

die beschikbaar is om er iets aan te doen 

en de uitwisseling van beste praktijken 

tussen gemeenschappen en netwerken 

vergemakkelijken. 

Amendement  21 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 22 

 

 

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 20161 

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 

(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 20161 

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 
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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 

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.  

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 

of van vistuig dat kunststoffen bevat in het 

mariene milieu vast te stellen. Die norm 

zou een norm omvatten om te testen of 

kunststoffen, als gevolg van de 

omstandigheden voor hun fysische of 

biologische afbraak die zich voordoen 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 

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. 

_________________ _________________ 

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

 

Amendement  22 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 25 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (25 bis) Conform de afvalwetgeving 

van de Unie, verbinden de Commissie en 

de lidstaten zich ertoe om plannen te 

steunen voor afvalinzameling op zee 

waarbij waar mogelijk vissersvaartuigen 

worden betrokken, en om de geschiktheid 

van de havenvoorzieningen te verzekeren 

voor de ontvangst en verwerking van 

dergelijk afval, met name de recycling. De 

stimuleringsmaatregelen die gelden voor 

het terugbrengen van vistuig zouden 

eveneens van toepassing moeten zijn op 

afval dat passief wordt opgevist en het 

afval dat wordt geborgen in het kader van 

initiatieven voor het vissen naar zwerfvuil. 

De eisen die worden gesteld aan 

havenvoorzieningen moeten evenredig 

zijn en niet tot een buitensporige 

administratieve last leiden voor kleine, 

onbemande of afgelegen havens, met 

name die op afgelegen eilanden. 

 

 

Amendement  23 

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 ervoor te 

zorgen dat de Unie haar rol vervult bij het 

oplossen van het mondiale probleem van 

kunststofzwerfvuil op zee, door 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 door de 

overgang naar een circulaire economie met 

vernieuwende bedrijfsmodellen, producten 

en materialen te bevorderen, en zo ook bij 

te dragen tot een efficiëntere en 

duurzamere werking van de interne markt. 
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Motivering 

Het doel van het voorstel moet zichtbaarder zijn: op wereldniveau is het aandeel van de 

Europese Unie in het veroorzaken van marien zwerfvuil relatief klein, aangezien in de EU 

ongeveer 16 % van de mondiale kunststofproducten voor eenmalig gebruik wordt verbruikt. 

De EU kan echter een belangrijke rol spelen in het komen tot een oplossing en kan door het 

goede voorbeeld te geven een positieve spiraal in gang zetten. 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – alinea 1 – punt 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) "vistuig": elk voorwerp of werktuig 

dat wordt gebruikt in de visserij en de 

aquacultuur om in zee levende organismen 

af te zonderen of te vangen, of dat op het 

zeeoppervlak drijft en wordt uitgezet met 

als doel dergelijke in zee levende 

organismen aan te trekken en te vangen; 

(3) "vistuig": elk voorwerp of werktuig 

dat wordt gebruikt in de visserij en de 

aquacultuur om in zee levende organismen 

af te zonderen, te vangen of vast te houden 

voor de kweek, of dat op het zeeoppervlak 

drijft en wordt uitgezet met als doel 

dergelijke in zee levende organismen aan 

te trekken, te vangen of vast te houden; 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – alinea 1 – punt 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) "afgedankt vistuig": elk vistuig dat 

valt onder de definitie van afvalstoffen van 

Richtlijn 2008/98/EG, met inbegrip van 

alle afzonderlijke bestanddelen, stoffen of 

materialen die deel uitmaakten of bevestigd 

waren aan dergelijk vistuig toen het werd 

achtergelaten; 

(4) "afgedankt vistuig": elk vistuig dat 

valt onder de definitie van afvalstoffen van 

Richtlijn 2008/98/EG, met inbegrip van 

alle afzonderlijke bestanddelen, stoffen of 

materialen die deel uitmaakten of bevestigd 

waren aan dergelijk vistuig toen het werd 

achtergelaten of verloren; 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – alinea 1 – punt 4 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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 (4 bis) "passief opgevist afval": afval dat 

tijdens visserijactiviteiten in netten 

terechtkomt; 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – alinea 1 – punt 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) "producent": elke natuurlijke of 

rechtspersoon die, ongeacht de gebruikte 

verkooptechniek, met inbegrip van op 

afstand gesloten overeenkomsten zoals 

bedoeld in Richtlijn 2011/83/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 

25 oktober 201150, kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik en vistuig dat 

kunststoffen bevat in de handel brengt, met 

uitzondering van personen die 

visserijactiviteiten uitvoeren zoals 

gedefinieerd in artikel 4, lid 28, van 

Verordening (EG) nr. 1380/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad51; 

(10) "producent": elke natuurlijke of 

rechtspersoon die, ongeacht de gebruikte 

verkooptechniek, met inbegrip van op 

afstand gesloten overeenkomsten zoals 

bedoeld in Richtlijn 2011/83/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 

25 oktober 201150, kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik en vistuig dat 

kunststoffen bevat in de handel brengt, met 

uitzondering van personen die aquacultuur 

bedrijven of visserijactiviteiten uitvoeren 

zoals gedefinieerd in artikel 4, leden 25 en 

28, van Verordening (EG) nr. 1380/2013 

van het Europees Parlement en de Raad51; 

_________________ _________________ 

50 Richtlijn 2011/83/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 

betreffende consumentenrechten, tot 

wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de 

Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van het 

Europees Parlement en de Raad en tot 

intrekking van Richtlijn 85/577/EEG van 

de Raad en van Richtlijn 97/7/EG van het 

Europees Parlement en de Raad (PB L 304 

van 22.11.2011, blz. 64). 

50 Richtlijn 2011/83/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 

betreffende consumentenrechten, tot 

wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de 

Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van het 

Europees Parlement en de Raad en tot 

intrekking van Richtlijn 85/577/EEG van 

de Raad en van Richtlijn 97/7/EG van het 

Europees Parlement en de Raad (PB L 304 

van 22.11.2011, blz. 64). 

51 Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

11 december 2013 inzake het 

gemeenschappelijk visserijbeleid, tot 

wijziging van Verordeningen (EG) 

nr. 1954/2003 en (EG) nr. 1224/2009 van 

de Raad en tot intrekking van 

Verordeningen (EG) nr. 2371/2002 en 

(EG) nr. 639/2004 van de Raad en Besluit 

2004/585/EG van de Raad (PB L 354 van 

28.12.2013, blz. 22). 

51 Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

11 december 2013 inzake het 

gemeenschappelijk visserijbeleid, tot 

wijziging van Verordeningen (EG) 

nr. 1954/2003 en (EG) nr. 1224/2009 van 

de Raad en tot intrekking van 

Verordeningen (EG) nr. 2371/2002 en 

(EG) nr. 639/2004 van de Raad en Besluit 

2004/585/EG van de Raad (PB L 354 van 

28.12.2013, blz. 22). 
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Amendement  28 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de in 

deel D van de bijlage opgenomen 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

die in de handel worden gebracht, worden 

voorzien van een opvallende, duidelijk 

leesbare en onuitwisbare markering met 

informatie voor de consument over een of 

meer van de volgende zaken: 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de in 

deel D van de bijlage opgenomen 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

die in de handel worden gebracht en 

vistuig dat kunststoffen bevat en in de 

handel wordt gebracht, worden voorzien 

van een opvallende, duidelijk leesbare en 

onuitwisbare markering met informatie 

voor de consument over de volgende 

zaken: 

(a) passende manieren om het product 

te verwijderen of en 

verwijderingsmethoden die voor dit 

product vermeden moeten worden,  

(a) passende manieren om het product 

te verwijderen of en 

verwijderingsmethoden die voor dit 

product vermeden moeten worden, 

(b) de negatieve effecten op het milieu 

van ongepaste afvalverwijdering van de 

producten, of 

(b) de negatieve effecten op het milieu 

van ongepaste afvalverwijdering van de 

producten, en 

(c) de aanwezigheid van kunststoffen 

in het product. 

(c) de aanwezigheid van kunststoffen 

in het product en, indien van toepassing, 

de beschikbaarheid van alternatieve 

producten met vergelijkbare operationele 

kenmerken. 

2. De Commissie stelt tegen … [12 

maanden vóór de einddatum voor 

omzetting van deze richtlijn] een 

uitvoeringshandeling vast met daarin de 

specificaties voor de markering van lid 1. 

Die uitvoeringshandeling wordt vastgesteld 

volgens de in artikel 16, lid 2, bedoelde 

onderzoeksprocedure.  

2. De Commissie stelt tegen … [12 

maanden vóór de einddatum voor 

omzetting van deze richtlijn] een 

uitvoeringshandeling vast met daarin de 

specificaties voor de markering van lid 1. 

Die uitvoeringshandeling wordt vastgesteld 

volgens de in artikel 16, lid 2, bedoelde 

onderzoeksprocedure. 

 
3. Onverminderd lid 1 zijn op vistuig 

de overeenkomstig Verordening (EG) 

nr. 1224/2009 aangenomen 

markeringsvoorschriften van toepassing. 
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Amendement  29 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 8 – lid 3 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De lidstaten zorgen voor de 

invoering van regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid voor 

vistuig dat kunststoffen bevat en op de EU-

markt in de handel wordt gebracht, in 

overeenstemming met de voorschriften van 

Richtlijn 2008/98/EG met betrekking tot 

uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid. 

3. De lidstaten zorgen voor de 

invoering van regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid voor 

vistuig dat kunststoffen bevat en op de EU-

markt in de handel wordt gebracht, in 

overeenstemming met de voorschriften van 

Richtlijn 2008/98/EG met betrekking tot 

uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid. De 

lidstaten zorgen ervoor dat dergelijke 

regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid leiden 

tot een verbetering van de inzameling en 

het recyclingniveau van vistuig. Om dat te 

garanderen, eisen de lidstaten dat de 

regelingen onder meer het volgende 

omvatten: 

 a) regelingen voor monitoring, 

tracering en rapportage; 

 b) terughaalacties. 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Om de terugbrenging van oud, 

afgedankt of gebrekkig vistuig te 

bevorderen, kunnen de lidstaten ook 

statiegeldregelingen instellen, waarbij 

wordt gedifferentieerd naargelang het 

risico op toevallig verlies van het vistuig 

of delen daarvan. 
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Amendement  31 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 8 – lid 3 ter (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 ter. De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen om te verzekeren dat de 

financiële bijdragen, waartoe de 

producenten van vistuig dat kunststoffen 

bevat op grond van hun 

producentenverantwoordelijkheid worden 

verplicht, worden gedifferentieerd, met 

name door rekening te houden met 

duurzaamheid, repareerbaarheid, 

herbruikbaarheid en recycleerbaarheid 

van het in de handel gebrachte vistuig. 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 8 – lid 3 quater (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 quater. De lidstaten voeren voorts 

aanvullende financiële 

stimuleringsmaatregelen in om vissers 

aan te moedigen afgedankt vistuig, 

evenals ander kunststofafval dat zij op zee 

inzamelen, aan land te brengen. De 

lidstaten nemen voor zover mogelijk alle 

onnodige juridische en financiële 

bureaucratische lasten en obstakels weg 

die belemmeren dat vissers afgedankt 

vistuig en kunststofafval inzamelen en 

aan land brengen. 

 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 9 – alinea 1 – letter b bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) de creatie van een specifiek 

openbaar programma stimuleren om 

kunststoffen en andere voorwerpen van de 

zeebodem te verwijderen; 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 9 – alinea 1 – letter b ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b ter) een EU-breed, verplicht digitaal 

rapportagesysteem opzetten voor 

individuele vissersvaartuigen om het 

verlies van vistuig op zee te melden, ter 

ondersteuning van bergingsacties. 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 9 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 9 bis 

 Stimuleringsregelingen 

 1. De lidstaten nemen in hun 

operationele programma's die worden 

gefinancierd door het Europees Fonds 

voor maritieme zaken en visserij 

(EFMZV), financiële steun voor de 

uitwerking van een actieplan op, in 

samenwerking met de 

producentenorganisaties, associaties van 

reders, overheidsinstanties, 

milieuorganisaties en de hele sector. De 

lidstaten nemen onder andere 

maatregelen op met betrekking tot de 

terugwinning van afval en vistuig en de 

verbetering van de infrastructuur en 

procedures voor afvalbeheer in 

vaartuigen en havens. 
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 2. De lidstaten voeren in de havens 

een regeling voor de waarborg, 

terugwinning en terugbrenging van 

visnetten in die wordt opgenomen in het 

overeenkomstig lid 1 vastgestelde 

actieplan. 

 3. De lidstaten voeren in de havens 

een controle- en registratiesysteem van de 

netten in dat wordt opgenomen in het 

overeenkomstig lid 1 vastgestelde 

actieplan. 

 4. De lidstaten ontwerpen 

steunmechanismen voor O&O in de vorm 

van stimulansen voor producenten van 

vistuig voor de ontwikkeling van beter 

traceerbare en minder vervuilende netten. 

Deze hebben onder meer betrekking op de 

ontwikkeling van nieuwe materialen met 

minder gevolgen voor het milieu. 

Motivering 

Zoals in overweging 16 is vastgesteld, zijn stimulansen nodig voor exploitanten om een 

cultuur van bescherming van het mariene milieu te bevorderen, zwerfvuil op zee geleidelijk te 

verminderen en het verlies van netten op zee uit te bannen. 

Amendement  36 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 9 ter (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 9 bis 

 Passief opgevist afval 

 1. De lidstaten stellen een evenredig 

nationaal plan vast om ervoor te zorgen 

dat alle havens waar vissersvaartuigen 

mogen aanleggen, met uitzondering van 

kleine, onbemande havens en afgelegen 

havens, in het bijzonder die op afgelegen 

eilanden, in staat zijn het passief opgeviste 

afval dat bij normale visserijactiviteiten 

wordt opgehaald in te zamelen en nadien 

te verwerken, om zo gescheiden 

inzameling, hergebruik en recycling te 
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bevorderen. 

 2. Deze plannen worden opgezet aan 

de hand van de richtsnoeren in de 

aanbeveling van de Ospar-commissie 

2016/01 over het verminderen van afval 

op zee via de uitvoering van initiatieven 

voor het vissen naar zwerfvuil. 

 3. Naast de middelen die via het 

EFMZV ter beschikking worden gesteld, 

kunnen de lidstaten een nationaal fonds 

oprichten en handhaven om het 

inzamelen van afval dat passief is opgevist 

door vissersvaartuigen te ondersteunen. 

Dit fonds kan worden gebruikt om de 

werking van de initiatieven voor het 

vissen naar zwerfvuil te waarborgen, met 

inbegrip van de beschikbaarstelling van 

specifieke voorzieningen voor afvalopslag 

aan boord, toezicht op passief opgevist 

afval, scholing en bevordering van 

vrijwillige deelname aan het initiatief, de 

kosten van afvalverwerking en dekking 

van de kosten van het personeel dat voor 

het functioneren van dergelijke 

regelingen nodig is. 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 10 – alinea 1 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten nemen maatregelen om 

consumenten van de in deel G van de 

bijlage opgenomen kunststofproducten 

voor eenmalig gebruik en vistuig dat 

kunststoffen bevat te informeren over: 

De lidstaten nemen maatregelen om alle 

relevante actoren, met name consumenten, 

de visserijsector en de 

vissersgemeenschappen, met betrekking 

tot de in deel G van de bijlage opgenomen 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

en vistuig dat kunststoffen bevat te 

informeren over: 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 10 – alinea 1 – letter a 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) de beschikbare systemen voor 

hergebruik van de vermelde producten en 

van vistuig dat kunststoffen bevat, de 

mogelijkheden voor afvalbeheer daarvan, 

en de beste praktijken voor een degelijk 

afvalbeheer in overeenstemming met 

artikel 13 van Richtlijn 2008/98/EG; 

a) de beschikbaarheid van 

herbruikbare alternatieven, systemen voor 

hergebruik van de vermelde producten en 

van vistuig dat kunststoffen bevat, de 

mogelijkheden voor afvalbeheer daarvan, 

en de beste praktijken voor een degelijk 

afvalbeheer in overeenstemming met 

artikel 13 van Richtlijn 2008/98/EG; 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 10 – alinea 1 – letter b bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) de bevordering van 

bewustmakingsprogramma's over de 

gevolgen van kunststofafval en 

microplastics voor het mariene milieu, om 

te voorkomen dat ze de zee bereiken. 

 

Amendement  40 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 10 – alinea 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De lidstaten zorgen ervoor dat 

richtsnoeren ter beschikking worden 

gesteld van alle relevante actoren, met 

name in de visserijsector, zodat zij de 

vereiste maatregelen kunnen treffen om 

het afval te verminderen dat afkomstig is 

van vistuig dat kunststoffen bevat. 

 

Amendement  41 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 13 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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Informatie over toezicht op de uitvoering Informatie over toezicht op de uitvoering 

en rapportageverplichtingen 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 13 – lid 1 – alinea 1 – letter a bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a bis) schattingen van de hoeveelheden 

zwerfvuil op zee dat afkomstig is van 

producten die onder deze richtlijn vallen, 

om de effecten van de genomen 

maatregelen op te volgen; 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 13 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. De lidstaten overhandigen de 

Commissie voor elk kalenderjaar de 

gegevens over het in de handel gebrachte 

vistuig dat kunststoffen bevat en het 

ingezamelde en verwerkte afgedankte 

vistuig. De lidstaten rapporteren deze 

gegevens in het formaat dat door de 

Commissie overeenkomstig lid 4 is 

vastgesteld. 

 De eerste rapportageperiode vangt aan in 

het eerste volledige kalenderjaar na de 

vaststelling van de uitvoeringshandeling 

waarin overeenkomstig lid 4 het formaat 

voor de rapportage is vastgesteld. 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 13 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De Commissie kan 

uitvoeringshandelingen vaststellen over het 

4. De Commissie stelt 

uitvoeringshandelingen vast over het 
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formaat voor de in lid 1 bedoelde dataset, 

informatie en gegevens. Die 

uitvoeringshandelingen worden volgens de 

in artikel 16, lid 2, bedoelde 

onderzoeksprocedure vastgesteld. 

formaat voor de in de leden 1 en 3 bis 

bedoelde dataset, informatie en gegevens. 

Die uitvoeringshandelingen worden 

volgens de in artikel 16, lid 2, bedoelde 

onderzoeksprocedure vastgesteld. 

 

Amendement  45 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 15 – lid 3 – letter b bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) het recyclingniveau van vistuig 

voldoende is verbeterd en of de invoering 

van kwantitatieve streefwaarden nodig is 

om voldoende vorderingen in de toekomst 

te waarborgen; 

 

Amendement  46 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 15 – lid 3 – letter b ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b ter) het mogelijk is bindende, 

kwantitatieve streefwaarden op EU-

niveau vast te stellen voor de recycling 

van vistuig dat kunststoffen bevat; 

 

Amendement  47 

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 

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 vistuig dat kunststoffen bevat of 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

die vallen onder de werkingssfeer van deze 

richtlijn en hun vervangingsproducten, om 

te bepalen welke producten niet langer 
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niet langer onderworpen hoeven worden 

aan beperkingen voor het in de handel 

brengen, in voorkomend geval. 

onderworpen hoeven worden aan 

beperkingen voor het in de handel brengen, 

in voorkomend geval. 
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