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Amendement 32
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het verbruik van plastic draagtassen, 
dat naar verwachting zal toenemen als geen 
maatregelen worden genomen, leidt tot 
zeer veel zwerfafval en een inefficiënt 
gebruik van hulpbronnen. Het zwerfafval 
in de vorm van plastic draagtassen draagt 
bij aan het probleem van het zwerfvuil op 
zee, dat een bedreiging vormt voor de 
mariene ecosystemen wereldwijd.

(2) Het verbruik van plastic draagtassen, 
dat naar verwachting zal toenemen als geen 
maatregelen worden genomen, leidt tot 
zeer veel zwerfafval en een inefficiënt 
gebruik van hulpbronnen. Het zwerfafval 
in de vorm van plastic draagtassen draagt 
bij aan het wijdverbreide probleem van 
vervuiling op zee en op land, en vormt een 
bedreiging voor de ecosystemen 
wereldwijd.

Or. en

Amendement 33
Vittorio Prodi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het verbruik van plastic draagtassen, 
dat naar verwachting zal toenemen als geen 
maatregelen worden genomen, leidt tot 
zeer veel zwerfafval en een inefficiënt 
gebruik van hulpbronnen. Het zwerfafval 
in de vorm van plastic draagtassen draagt 
bij aan het probleem van het zwerfvuil op 
zee, dat een bedreiging vormt voor de 
mariene ecosystemen wereldwijd.

(2) Het verbruik van plastic draagtassen, 
dat naar verwachting zal toenemen als geen 
maatregelen worden genomen, leidt tot 
zeer veel zwerfafval en een inefficiënt 
gebruik van hulpbronnen. Het zwerfafval 
in de vorm van plastic draagtassen draagt 
bij aan het probleem van het zwerfvuil op 
zee, dat een bedreiging vormt voor de 
mariene ecosystemen wereldwijd. Het 
probleem wordt verergerd door een gebrek 
aan biologische afbreekbaarheid en 
composteerbaarheid van het merendeel 
van de gangbare plastic draagtassen die 
vandaag de dag in alle lidstaten worden 
gebruikt.
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Or. en

Amendement 34
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het verbruik van plastic draagtassen, 
dat naar verwachting zal toenemen als geen 
maatregelen worden genomen, leidt tot 
zeer veel zwerfafval en een inefficiënt 
gebruik van hulpbronnen. Het zwerfafval 
in de vorm van plastic draagtassen draagt 
bij aan het probleem van het zwerfvuil op 
zee, dat een bedreiging vormt voor de 
mariene ecosystemen wereldwijd.

(2) Het verbruik van plastic draagtassen, 
dat naar verwachting zal toenemen als geen 
maatregelen worden genomen, leidt tot 
zeer veel zwerfafval en een inefficiënt 
gebruik van hulpbronnen. Het zwerfafval 
in de vorm van plastic draagtassen is een 
ernstig milieuprobleem en draagt bij aan 
het probleem van het zwerfvuil op zee, dat 
een bedreiging vormt voor de mariene 
ecosystemen wereldwijd.

Or. sv

Amendement 35
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het verbruik van plastic draagtassen, 
dat naar verwachting zal toenemen als geen 
maatregelen worden genomen, leidt tot 
zeer veel zwerfafval en een inefficiënt 
gebruik van hulpbronnen. Het zwerfafval 
in de vorm van plastic draagtassen draagt
bij aan het probleem van het zwerfvuil op 
zee, dat een bedreiging vormt voor de 
mariene ecosystemen wereldwijd.

(2) Het verbruik van plastic draagtassen, 
dat naar verwachting zal toenemen als geen 
maatregelen worden genomen, leidt tot 
zeer veel zwerfafval en een inefficiënt 
gebruik van hulpbronnen. Het zwerfafval 
in de vorm van plastic draagtassen draagt 
als gevolg van een tekortschietend beheer 
van dit type afval in enkele lidstaten bij 
aan het probleem van het zwerfvuil op zee, 
dat een bedreiging vormt voor de mariene 
ecosystemen wereldwijd.
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Or. es

Amendement 36
Anna Rosbach

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het verbruik van plastic draagtassen, 
dat naar verwachting zal toenemen als geen 
maatregelen worden genomen, leidt tot 
zeer veel zwerfafval en een inefficiënt 
gebruik van hulpbronnen. Het zwerfafval 
in de vorm van plastic draagtassen draagt 
bij aan het probleem van het zwerfvuil op 
zee, dat een bedreiging vormt voor de 
mariene ecosystemen wereldwijd.

(2) Het verbruik van plastic draagtassen, 
dat naar verwachting zal toenemen als geen 
maatregelen worden genomen, leidt tot 
zeer veel zwerfafval en een inefficiënt 
gebruik van hulpbronnen. Het zwerfafval 
in de vorm van plastic draagtassen draagt 
bij aan het probleem van het zwerfvuil op 
zee, dat een bedreiging vormt voor de 
mariene en zoetwaterecosystemen
wereldwijd.

Or. en

Motivering

Het probleem van het zwerfafval in het water betreft niet alleen de mariene ecosystemen, 
maar ook tal van zoetwaterecosystemen, zoals rivieren en meren.

Amendement 37
Marusya Lyubcheva

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het verbruik van plastic draagtassen, 
dat naar verwachting zal toenemen als geen 
maatregelen worden genomen, leidt tot 
zeer veel zwerfafval en een inefficiënt 
gebruik van hulpbronnen. Het zwerfafval 
in de vorm van plastic draagtassen draagt 
bij aan het probleem van het zwerfvuil op 

(2) Het verbruik van plastic draagtassen, 
dat naar verwachting zal toenemen als geen 
maatregelen worden genomen, leidt tot 
ophoping van afvalstoffen, een inefficiënt 
gebruik van de capaciteit van 
vuilstortplaatsen, zeer veel zwerfafval en 
een inefficiënt gebruik van hulpbronnen. 
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zee, dat een bedreiging vormt voor de 
mariene ecosystemen wereldwijd.

Het zwerfafval in de vorm van plastic 
draagtassen leidt tot milieuvervuiling en 
een verergering van de problemen van het 
zwerfafval in waterlichamen, waardoor 
aquatische ecosystemen wereldwijd 
bedreigd worden.

Or. bg

Amendement 38
Franco Bonanini

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het verbruik van plastic draagtassen, 
dat naar verwachting zal toenemen als geen 
maatregelen worden genomen, leidt tot 
zeer veel zwerfafval en een inefficiënt 
gebruik van hulpbronnen. Het zwerfafval 
in de vorm van plastic draagtassen draagt 
bij aan het probleem van het zwerfvuil op 
zee, dat een bedreiging vormt voor de 
mariene ecosystemen wereldwijd.

(2) Het verbruik van plastic draagtassen, 
dat naar verwachting zal toenemen als geen 
maatregelen worden genomen, leidt tot 
zeer veel zwerfafval en een inefficiënt 
gebruik van hulpbronnen. Het zwerfafval 
in de vorm van plastic draagtassen heeft 
nadelige gevolgen voor het milieu en 
vormt een ernstige bedreiging voor alle 
ecosystemen wereldwijd en in het 
bijzonder voor andere bijzonder kwetsbare 
ecosystemen, zoals beschermde gebieden 
en nationale parken. 

Or. it

Amendement 39
Biljana Borzan

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De toename van zwerfafval in de 
vorm van plastic draagtassen in het milieu 
heeft bovendien duidelijk negatieve 
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gevolgen voor bepaalde economische 
sectoren, zoals het toerisme.

Or. hr

Amendement 40
Andrés Perelló Rodríguez

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Om het gebruik van plastic 
draagtassen terug te dringen moet met 
name worden ingezet op preventie en 
minimalisering van het gebruik ervan, 
door te bevorderen dat producenten bij 
het ontwerp van hun producten voor 
alternatieve en duurzamere materialen 
kiezen.

Or. es

Amendement 41
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Plastic draagtassen met een dikte van 
minder dan 50 micron, die de overgrote 
meerderheid van het totaalaantal in de Unie 
verbruikte plastic draagtassen vormen, 
worden minder vaak dan dikkere plastic 
draagtassen opnieuw gebruikt en komen 
vaker als zwerfafval in het milieu terecht.

(3) Lichte plastic draagtassen, die de 
overgrote meerderheid van het totaalaantal 
in de Unie verbruikte plastic draagtassen 
vormen, worden minder vaak dan dikkere 
plastic draagtassen opnieuw gebruikt en 
komen vaker als zwerfafval in het milieu 
terecht.

Or. de
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Amendement 42
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Plastic draagtassen met een dikte van 
minder dan 50 micron, die de overgrote 
meerderheid van het totaalaantal in de Unie 
verbruikte plastic draagtassen vormen, 
worden minder vaak dan dikkere plastic 
draagtassen opnieuw gebruikt en komen 
vaker als zwerfafval in het milieu terecht.

(3) Plastic draagtassen met een dikte van 
minder dan 50 micron, die de overgrote 
meerderheid van het totaalaantal in de Unie 
verbruikte plastic draagtassen vormen, 
worden minder vaak dan dikkere plastic 
draagtassen opnieuw gebruikt, komen 
vaker als zwerfafval in het milieu terecht 
en verspreiden zich vanwege hun lichte 
gewicht vaker over het gehele milieu, 
zowel op het land als in de zee.

Or. en

Amendement 43
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Plastic draagtassen met een dikte van 
minder dan 50 micron, die de overgrote 
meerderheid van het totaalaantal in de Unie 
verbruikte plastic draagtassen vormen, 
worden minder vaak dan dikkere plastic 
draagtassen opnieuw gebruikt en komen
vaker als zwerfafval in het milieu terecht.

(3) Afhankelijk van de kwaliteit van de 
plastic draagtassen, worden tassen met een 
dikte van minder dan 50 micron, die de 
overgrote meerderheid van het totaalaantal 
in de Unie verbruikte plastic draagtassen 
vormen, in sommige lidstaten minder vaak 
dan dikkere plastic draagtassen opnieuw 
gebruikt en kunnen deze daarom vaker als 
zwerfafval in het milieu terechtkomen.

Or. en

Amendement 44
Marusya Lyubcheva
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Plastic draagtassen met een dikte van 
minder dan 50 micron, die de overgrote 
meerderheid van het totaalaantal in de Unie 
verbruikte plastic draagtassen vormen, 
worden minder vaak dan dikkere plastic 
draagtassen opnieuw gebruikt en komen 
vaker als zwerfafval in het milieu terecht.

(3) Plastic draagtassen met een dikte van 
minder dan 50 micron, die de overgrote 
meerderheid van het totaal aantal in de 
Unie verbruikte plastic draagtassen 
vormen, worden minder vaak dan dikkere 
plastic draagtassen opnieuw gebruikt en 
komen vaker in afvalstromen of als 
zwerfafval in het milieu terecht.

Or. bg

Amendement 45
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Lichte plastic draagtassen zijn 
bedoeld voor eenmalig gebruik in de zin 
dat ze doorgaans slechts kunnen worden 
gebruikt voor een enkele boodschap, 
hoewel ze ook zouden kunnen worden 
gebruikt voor andere doelstellingen zoals 
het weggooien en vervoeren van 
huisafval.

Or. en

Amendement 46
Anna Rosbach

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Hoewel ze volledig recyclebaar 
zijn, liggen de huidige 
recyclingpercentages in de gehele Unie 
nog altijd laag, aangezien plastic 
draagtassen niet gescheiden worden 
ingezameld.

Or. en

Amendement 47
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Draagtassen die onder industriële 
en omgevingsomstandigheden biologisch 
afbreekbaar zijn, kunnen in potentie de 
belasting van het milieu terugbrengen 
voor lidstaten die streven naar reductie; 
de technische voorstellen van het 
Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek inzake einde-afvalfase-criteria 
voor biologisch afbreekbaar afval, de EU-
norm EN 13432 en de resolutie van het 
Europees Parlement over een Europese 
strategie voor kunststofafval in het milieu 
(2013/2113(INI) bieden nuttige 
innovatieve beleidsinitiatieven voor 
reductie van het gebruik en het effect van 
lichte plastic draagtassen.

Or. en

Amendement 48
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Plastic draagtassen met een dikte 
van minder dan 10 micron worden 
doorgaans gebruikt bij de aankoop van 
verse en onverpakte producten. Dit 
gebruik wordt gerechtvaardigd onder 
verwijzing naar de hygiëne, 
voedselveiligheid en een gebrek aan 
alternatieven. Voordat er beperkingen 
worden gesteld aan het gebruik van dit 
type plastic draagtassen, moet eerst in 
aanmerking worden genomen dat deze 
tassen minder schadelijk zijn dan de 
verpakkingen van verpakte producten. De 
aankoop van verse of onverpakte 
producten draagt ertoe bij dat minder 
voedsel wordt weggegooid, aangezien de 
consument de hoeveelheid kan kopen die 
hij of zij nodig heeft en niet verplicht is 
zijn om de eerder verpakte hoeveelheid 
van het product aan te schaffen, en maakt 
het voor de verkoper gemakkelijker om 
het product terug te nemen zonder dat 
hele partijen van het verpakte product tot 
afval worden bestempeld.

Or. es

Amendement 49
Anna Rosbach

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Een van de methoden om met het 
probleem van zwerfvuil en lage 
inzamelings- en recyclingcijfers om te 
gaan, kan de introductie zijn van een 
teruggavesysteem voor plastic 
draagtassen, vergelijkbaar met systemen 
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die in diverse lidstaten reeds bestaan voor 
glas, plastic en metalen verpakkingen.

Or. en

Amendement 50
Anna Rosbach

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het verbruik van plastic draagtassen 
varieert aanzienlijk in de Unie doordat de 
consumptiegewoonten, het 
milieubewustzijn en de doeltreffendheid 
van de beleidsmaatregelen van de lidstaten 
verschillen. Sommige lidstaten hebben het 
verbruik van plastic draagtassen 
aanzienlijk kunnen verminderen: het 
gemiddelde verbruik in de zeven best 
presterende lidstaten bedraagt slechts 20 % 
van het gemiddelde verbruik in de EU.

(4) Het verbruik en de recycling van 
plastic draagtassen varieert aanzienlijk in 
de Unie doordat de consumptiegewoonten, 
het milieubewustzijn, de inzamelings- en 
recyclingstrategieën en de 
doeltreffendheid van de beleidsmaatregelen 
van de lidstaten verschillen. Sommige 
lidstaten hebben het verbruik van plastic 
draagtassen aanzienlijk kunnen 
verminderen: het gemiddelde verbruik in 
de zeven best presterende lidstaten 
bedraagt slechts 20 % van het gemiddelde 
verbruik in de EU.

Or. en

Amendement 51
Biljana Borzan

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het verbruik van plastic draagtassen 
varieert aanzienlijk in de Unie doordat de 
consumptiegewoonten, het 
milieubewustzijn en de doeltreffendheid 
van de beleidsmaatregelen van de lidstaten 
verschillen. Sommige lidstaten hebben het 

(4) Het verbruik van plastic draagtassen 
varieert aanzienlijk in de Unie doordat de 
consumptiegewoonten, het 
milieubewustzijn en de doeltreffendheid 
van de beleidsmaatregelen van de lidstaten 
verschillen. Sommige lidstaten hebben het 
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verbruik van plastic draagtassen 
aanzienlijk kunnen verminderen: het 
gemiddelde verbruik in de zeven best 
presterende lidstaten bedraagt slechts 20 % 
van het gemiddelde verbruik in de EU.

verbruik van plastic draagtassen 
aanzienlijk kunnen verminderen: het 
gemiddelde verbruik in de zeven best 
presterende lidstaten bedraagt slechts 20 % 
van het gemiddelde verbruik in de EU. Bij 
het vaststellen van verplichte maatregelen 
en doelstellingen moet derhalve rekening 
worden gehouden met de resultaten die tot 
dusver in de lidstaten afzonderlijk zijn 
behaald met betrekking tot het verbruik 
van plastic draagtassen.

Or. hr

Amendement 52
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het verbruik van plastic draagtassen 
varieert aanzienlijk in de Unie doordat de 
consumptiegewoonten, het 
milieubewustzijn en de doeltreffendheid 
van de beleidsmaatregelen van de lidstaten 
verschillen. Sommige lidstaten hebben het 
verbruik van plastic draagtassen 
aanzienlijk kunnen verminderen: het 
gemiddelde verbruik in de zeven best 
presterende lidstaten bedraagt slechts 20 % 
van het gemiddelde verbruik in de EU.

(4) Het verbruik van plastic draagtassen 
varieert aanzienlijk in de Unie, niet alleen
doordat de consumptiegewoonten en het 
milieubewustzijn verschillen, maar vooral 
doordat de mate van doeltreffendheid van 
de beleidsmaatregelen van de lidstaten 
verschillen. Sommige lidstaten hebben het 
verbruik van plastic draagtassen 
aanzienlijk kunnen verminderen: het 
gemiddelde verbruik in de zeven best 
presterende lidstaten bedraagt slechts 20 % 
van het gemiddelde verbruik in de EU.

Or. en

Amendement 53
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het verbruik van plastic draagtassen 
varieert aanzienlijk in de Unie doordat de 
consumptiegewoonten, het 
milieubewustzijn en de doeltreffendheid 
van de beleidsmaatregelen van de lidstaten 
verschillen. Sommige lidstaten hebben het 
verbruik van plastic draagtassen 
aanzienlijk kunnen verminderen: het 
gemiddelde verbruik in de zeven best 
presterende lidstaten bedraagt slechts 20 % 
van het gemiddelde verbruik in de EU.

(4) Het verbruik van plastic draagtassen 
varieert aanzienlijk in de Unie doordat de 
consumptiegewoonten, het 
milieubewustzijn en de doeltreffendheid 
van de beleidsmaatregelen van de lidstaten 
verschillen. Sommige lidstaten hebben het 
verbruik van plastic draagtassen 
aanzienlijk kunnen verminderen: het 
gemiddelde verbruik in de zeven best 
presterende lidstaten bedraagt slechts 20 % 
van het gemiddelde verbruik in de EU. De 
EU moet de verhoging van het 
recyclingpercentage van plastic 
draagtassen actief stimuleren.

Or. sv

Amendement 54
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) De beschikbare gegevens 
betreffende het verbruik van plastic 
draagtassen in de Unie tonen aan dat het 
verbruik in die lidstaten laag is, resp. 
verminderd kan worden door plastic 
draagtassen in de 
levensmiddelendetailhandel niet gratis, 
maar tegen een kleine vergoeding ter 
beschikking te stellen.

Or. de

Amendement 55
Andrés Perelló Rodríguez
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Voorts is aangetoond dat 
consumentenvoorlichting een 
doorslaggevende rol speelt bij de 
verwezenlijking van elke doelstelling om 
het gebruik van plastic draagtassen terug 
te dringen. Daarom moeten overheden de 
consumenten bewustmaken van de 
milieueffecten van het gebruik van plastic 
draagtassen en de nog altijd bestaande 
perceptie doorbreken dat plastic een 
onschadelijk materiaal is, weinig 
economische kosten met zich meebrengt 
en op zichzelf geen waarde heeft.

Or. es

Amendement 56
Andrés Perelló Rodríguez

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) In dit verband is het tevens nuttig 
om de lidstaten te wijzen op de 
mogelijkheid om conventionele tassen te 
voorzien van korte boodschappen of 
advertenties over de negatieve effecten 
van het dumpen van niet-afbreekbaar 
plastic in het milieu.

Or. es

Amendement 57
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Met het oog op soortgelijke 
verminderingen van het gemiddelde 
verbruik van lichte plastic draagtassen 
moeten de lidstaten maatregelen nemen om 
het verbruik van plastic draagtassen met 
een dikte van minder dan 50 micron te 
verminderen overeenkomstig de algemene 
doelstellingen van het afvalbeleid en de 
afvalhiërarchie van de Unie zoals bepaald 
in Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 november 
2008 betreffende afvalstoffen en tot 
intrekking van een aantal richtlijnen. Bij 
deze maatregelen moet rekening worden 
gehouden met het huidige verbruik van 
plastic draagtassen in de afzonderlijke 
lidstaten, waarbij een hoger verbruik 
ambitieuzere inspanningen vereist. Om 
toezicht te houden op de vooruitgang bij de 
vermindering van het gebruik van lichte 
plastic draagtassen zullen de nationale 
autoriteiten gegevens over het gebruik 
verstrekken uit hoofde van artikel 17 van 
Richtlijn 94/62/EG.

(5) Met het oog op soortgelijke 
verminderingen van het gemiddelde 
verbruik van lichte plastic draagtassen 
moeten de lidstaten maatregelen nemen om 
het verbruik van plastic draagtassen met 
een dikte van minder dan 25 micron te 
verminderen overeenkomstig de algemene 
doelstellingen van het afvalbeleid en de 
afvalhiërarchie van de Unie zoals bepaald 
in Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 november 
2008 betreffende afvalstoffen en tot 
intrekking van een aantal richtlijnen. Bij 
deze maatregelen moet rekening worden 
gehouden met het huidige verbruik van 
plastic draagtassen in de afzonderlijke 
lidstaten, waarbij een hoger verbruik 
ambitieuzere inspanningen vereist. Om 
toezicht te houden op de vooruitgang bij de 
vermindering van het gebruik van lichte 
plastic draagtassen zullen de nationale 
autoriteiten gegevens over het gebruik 
verstrekken uit hoofde van artikel 17 van 
Richtlijn 94/62/EG.

Or. de

Motivering

Een beperking van de dikte tot 50 micron leidt tot een grotere productie van dikkere plastic 
draagtassen en dus tot verspilling van hulpbronnen. Dit zorgt ook vanuit ecologisch en 
economisch oogpunt voor problemen. Een beperking van de dikte tot 25 micron is derhalve 
passender.

Amendement 58
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Met het oog op soortgelijke 
verminderingen van het gemiddelde 
verbruik van lichte plastic draagtassen 
moeten de lidstaten maatregelen nemen om 
het verbruik van plastic draagtassen met 
een dikte van minder dan 50 micron te 
verminderen overeenkomstig de algemene 
doelstellingen van het afvalbeleid en de 
afvalhiërarchie van de Unie zoals bepaald 
in Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 november 
2008 betreffende afvalstoffen en tot 
intrekking van een aantal richtlijnen. Bij 
deze maatregelen moet rekening worden 
gehouden met het huidige verbruik van 
plastic draagtassen in de afzonderlijke 
lidstaten, waarbij een hoger verbruik 
ambitieuzere inspanningen vereist. Om 
toezicht te houden op de vooruitgang bij de 
vermindering van het gebruik van lichte 
plastic draagtassen zullen de nationale 
autoriteiten gegevens over het gebruik 
verstrekken uit hoofde van artikel 17 van 
Richtlijn 94/62/EG.

(5) Met het oog op soortgelijke 
verminderingen van het gemiddelde 
verbruik van lichte plastic draagtassen 
moeten de lidstaten maatregelen nemen om 
het verbruik van plastic draagtassen met 
een dikte van minder dan 50 micron en met 
beperkte herbruikbaarheid te verminderen 
overeenkomstig de algemene 
doelstellingen van het afvalbeleid en de 
afvalhiërarchie van de Unie zoals bepaald 
in Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 november 
2008 betreffende afvalstoffen en tot 
intrekking van een aantal richtlijnen. Bij 
deze maatregelen moet rekening worden 
gehouden met het huidige verbruik van 
plastic draagtassen in de afzonderlijke 
lidstaten, waarbij een hoger verbruik 
ambitieuzere inspanningen vereist. Om 
toezicht te houden op de vooruitgang bij de 
vermindering van het gebruik van lichte 
plastic draagtassen zullen de nationale 
autoriteiten gegevens over het gebruik 
verstrekken uit hoofde van artikel 17 van 
Richtlijn 94/62/EG.

Or. en

Amendement 59
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Met het oog op soortgelijke 
verminderingen van het gemiddelde 
verbruik van lichte plastic draagtassen 
moeten de lidstaten maatregelen nemen om 
het verbruik van plastic draagtassen met
een dikte van minder dan 50 micron te 
verminderen overeenkomstig de algemene 

(5) Met het oog op soortgelijke 
verminderingen van het gemiddelde 
verbruik van lichte plastic draagtassen 
moeten de lidstaten maatregelen nemen om 
het verbruik van plastic draagtassen voor 
eenmalig gebruik te verminderen 
overeenkomstig de algemene 
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doelstellingen van het afvalbeleid en de 
afvalhiërarchie van de Unie zoals bepaald 
in Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 november 
2008 betreffende afvalstoffen en tot 
intrekking van een aantal richtlijnen. Bij 
deze maatregelen moet rekening worden 
gehouden met het huidige verbruik van 
plastic draagtassen in de afzonderlijke 
lidstaten, waarbij een hoger verbruik 
ambitieuzere inspanningen vereist. Om 
toezicht te houden op de vooruitgang bij de 
vermindering van het gebruik van lichte 
plastic draagtassen zullen de nationale 
autoriteiten gegevens over het gebruik 
verstrekken uit hoofde van artikel 17 van 
Richtlijn 94/62/EG.

doelstellingen van het afvalbeleid en de
afvalhiërarchie van de Unie zoals bepaald 
in Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 november 
2008 betreffende afvalstoffen en tot 
intrekking van een aantal richtlijnen. Bij 
deze maatregelen moet rekening worden 
gehouden met het huidige verbruik van 
plastic draagtassen in de afzonderlijke 
lidstaten, waarbij een hoger verbruik 
ambitieuzere inspanningen vereist. Om 
toezicht te houden op de vooruitgang bij de 
vermindering van het gebruik van lichte 
plastic draagtassen zullen de nationale 
autoriteiten gegevens over het gebruik 
verstrekken uit hoofde van artikel 17 van 
Richtlijn 94/62/EG.

Or. en

Amendement 60
Vittorio Prodi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Met het oog op soortgelijke 
verminderingen van het gemiddelde 
verbruik van lichte plastic draagtassen 
moeten de lidstaten maatregelen nemen om 
het verbruik van plastic draagtassen met 
een dikte van minder dan 50 micron te 
verminderen overeenkomstig de algemene 
doelstellingen van het afvalbeleid en de 
afvalhiërarchie van de Unie zoals bepaald 
in Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 november 
2008 betreffende afvalstoffen en tot 
intrekking van een aantal richtlijnen. Bij 
deze maatregelen moet rekening worden 
gehouden met het huidige verbruik van 
plastic draagtassen in de afzonderlijke 
lidstaten, waarbij een hoger verbruik 
ambitieuzere inspanningen vereist. Om 

(5) Met het oog op soortgelijke 
verminderingen van het gemiddelde 
verbruik van niet biologisch afbreekbare, 
niet-composteerbare lichte plastic 
draagtassen moeten de lidstaten 
maatregelen nemen om het verbruik van 
niet biologisch afbreekbare, niet-
composteerbare plastic draagtassen met 
een dikte van minder dan 50 micron te 
verminderen overeenkomstig de algemene 
doelstellingen van het afvalbeleid en de 
afvalhiërarchie van de Unie zoals bepaald 
in Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 november 
2008 betreffende afvalstoffen en tot 
intrekking van een aantal richtlijnen, en 
overeenkomstig EU-norm EN 13432. Bij 
deze maatregelen moet rekening worden 
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toezicht te houden op de vooruitgang bij de 
vermindering van het gebruik van lichte 
plastic draagtassen zullen de nationale 
autoriteiten gegevens over het gebruik 
verstrekken uit hoofde van artikel 17 van 
Richtlijn 94/62/EG.

gehouden met het huidige verbruik en de 
huidige kenmerken van plastic draagtassen 
in de afzonderlijke lidstaten, waarbij een 
hoger verbruik en voor het milieu 
schadelijke soorten draagtassen 
ambitieuzere inspanningen vereisen. Om 
toezicht te houden op de vooruitgang bij de 
vermindering van het gebruik van niet 
biologisch afbreekbare en niet-
composteerbare lichte plastic draagtassen 
zullen de nationale autoriteiten gegevens 
over het gebruik verstrekken uit hoofde 
van artikel 17 van Richtlijn 94/62/EG.

Or. en

Amendement 61
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Met het oog op soortgelijke 
verminderingen van het gemiddelde 
verbruik van lichte plastic draagtassen 
moeten de lidstaten maatregelen nemen om 
het verbruik van plastic draagtassen met 
een dikte van minder dan 50 micron te 
verminderen overeenkomstig de algemene 
doelstellingen van het afvalbeleid en de 
afvalhiërarchie van de Unie zoals bepaald 
in Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 november 
2008 betreffende afvalstoffen en tot 
intrekking van een aantal richtlijnen. Bij 
deze maatregelen moet rekening worden 
gehouden met het huidige verbruik van 
plastic draagtassen in de afzonderlijke 
lidstaten, waarbij een hoger verbruik 
ambitieuzere inspanningen vereist. Om 
toezicht te houden op de vooruitgang bij de 
vermindering van het gebruik van lichte 
plastic draagtassen zullen de nationale 
autoriteiten gegevens over het gebruik 

(5) Met het oog op soortgelijke 
verminderingen van het gemiddelde 
verbruik van plastic draagtassen moeten de 
lidstaten maatregelen nemen om het 
verbruik van plastic draagtassen te 
verminderen en het hergebruik en de 
recycling ervan te bevorderen 
overeenkomstig de algemene 
doelstellingen van het afvalbeleid en de 
afvalhiërarchie van de Unie zoals bepaald 
in Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 november 
2008 betreffende afvalstoffen en tot 
intrekking van een aantal richtlijnen. Bij 
deze maatregelen moet rekening worden 
gehouden met het huidige verbruik van 
plastic draagtassen in de afzonderlijke 
lidstaten, waarbij een hoger verbruik 
ambitieuzere inspanningen vereist. Om 
toezicht te houden op de vooruitgang bij de 
vermindering van het gebruik van lichte 
plastic draagtassen zullen de nationale 
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verstrekken uit hoofde van artikel 17 van 
Richtlijn 94/62/EG.

autoriteiten gegevens over het gebruik 
verstrekken uit hoofde van artikel 17 van 
Richtlijn 94/62/EG.

Or. es

Amendement 62
Marusya Lyubcheva

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Met het oog op soortgelijke 
verminderingen van het gemiddelde 
verbruik van lichte plastic draagtassen 
moeten de lidstaten maatregelen nemen om 
het verbruik van plastic draagtassen met 
een dikte van minder dan 50 micron te 
verminderen overeenkomstig de algemene 
doelstellingen van het afvalbeleid en de 
afvalhiërarchie van de Unie zoals bepaald 
in Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 november 
2008 betreffende afvalstoffen en tot 
intrekking van een aantal richtlijnen. Bij 
deze maatregelen moet rekening worden 
gehouden met het huidige verbruik van 
plastic draagtassen in de afzonderlijke 
lidstaten, waarbij een hoger verbruik 
ambitieuzere inspanningen vereist. Om 
toezicht te houden op de vooruitgang bij de 
vermindering van het gebruik van lichte 
plastic draagtassen zullen de nationale 
autoriteiten gegevens over het gebruik 
verstrekken uit hoofde van artikel 17 van 
Richtlijn 94/62/EG.

(5) Met het oog op soortgelijke 
verminderingen van het gemiddelde 
verbruik van lichte plastic draagtassen 
moeten de lidstaten maatregelen nemen om 
het verbruik van plastic draagtassen met 
een dikte van minder dan 50 micron te 
verminderen overeenkomstig de algemene 
doelstellingen van het afvalbeleid en de 
afvalhiërarchie van de Unie zoals bepaald 
in Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 november 
2008 betreffende afvalstoffen en tot 
intrekking van een aantal richtlijnen. Bij 
deze maatregelen moet rekening worden 
gehouden met het huidige verbruik van 
plastic draagtassen in de afzonderlijke 
lidstaten en met de bijkomende problemen 
en mogelijke alternatieven, waarbij een 
hoger verbruik ambitieuzere inspanningen 
vereist. Om toezicht te houden op de 
vooruitgang bij de vermindering van het 
gebruik van lichte plastic draagtassen 
zullen de nationale autoriteiten gegevens 
over het gebruik verstrekken uit hoofde 
van artikel 17 van Richtlijn 94/62/EG.

Or. bg

Amendement 63
Marina Yannakoudakis
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Met het oog op soortgelijke 
verminderingen van het gemiddelde 
verbruik van lichte plastic draagtassen 
moeten de lidstaten maatregelen nemen om 
het verbruik van plastic draagtassen met 
een dikte van minder dan 50 micron te 
verminderen overeenkomstig de algemene 
doelstellingen van het afvalbeleid en de 
afvalhiërarchie van de Unie zoals bepaald 
in Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 november 
2008 betreffende afvalstoffen en tot 
intrekking van een aantal richtlijnen7. Bij 
deze maatregelen moet rekening worden 
gehouden met het huidige verbruik van 
plastic draagtassen in de afzonderlijke 
lidstaten, waarbij een hoger verbruik 
ambitieuzere inspanningen vereist. Om 
toezicht te houden op de vooruitgang bij de 
vermindering van het gebruik van lichte 
plastic draagtassen zullen de nationale 
autoriteiten gegevens over het gebruik 
verstrekken uit hoofde van artikel 17 van 
Richtlijn 94/62/EG.

(5) Met het oog op soortgelijke 
verminderingen van het gemiddelde 
verbruik van lichte plastic draagtassen 
moeten de lidstaten maatregelen nemen om 
het verbruik van plastic draagtassen met 
een dikte van minder dan 50 micron te 
verminderen overeenkomstig de algemene 
doelstellingen van het afvalbeleid en de 
afvalhiërarchie van de Unie zoals bepaald 
in Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 november 
2008 betreffende afvalstoffen en tot 
intrekking van een aantal richtlijnen7. Bij 
deze maatregelen moet rekening worden 
gehouden met het huidige verbruik van 
plastic draagtassen in de afzonderlijke 
lidstaten, waarbij een hoger verbruik 
ambitieuzere inspanningen vereist. Om 
toezicht te houden op de vooruitgang bij de 
vermindering van het gebruik van lichte 
plastic draagtassen worden de nationale 
autoriteiten aangemoedigd om, waar 
praktisch uitvoerbaar, gegevens over het
gebruik te verstrekken uit hoofde van 
artikel 17 van Richtlijn 94/62/EG.

Or. en

Amendement 64
Marusya Lyubcheva

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) De lidstaten moeten na 
raadpleging van de betrokken partijen 
alternatieven invoeren ter vervanging van 
plastic draagtassen met een dikte van 
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minder dan 50 micron, waarbij rekening 
wordt gehouden met het soort producten 
waarvoor ze worden gebruikt. 

Or. bg

Amendement 65
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Bij de maatregelen van de lidstaten kan 
het gaan om economische instrumenten 
zoals belastingen en heffingen – die 
bijzonder doeltreffend zijn gebleken om 
het gebruik van plastic draagtassen te 
verminderen – en om handelsbeperkingen 
zoals verboden in afwijking van artikel 18 
van Richtlijn 94/62/EG, met 
inachtneming van de artikelen 34, 35 en 
36 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie.

(6) Bij de maatregelen van de lidstaten kan 
het gaan om economische instrumenten 
zoals belastingen en heffingen, die 
bijzonder doeltreffend zijn gebleken om 
het gebruik van plastic draagtassen te 
verminderen.

Or. de

Motivering

Een verbod is niet nodig om het verbruik van lichte plastic draagtassen te verminderen. Er 
zijn minder extreme manieren om dit doel te bereiken, bv. de verkoop van plastic draagtassen.

Amendement 66
Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Bij de maatregelen van de lidstaten kan 
het gaan om economische instrumenten 

(6) Bij de maatregelen van de lidstaten kan 
het gaan om economische instrumenten 
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zoals belastingen en heffingen – die 
bijzonder doeltreffend zijn gebleken om 
het gebruik van plastic draagtassen te 
verminderen – en om handelsbeperkingen 
zoals verboden in afwijking van artikel 18 
van Richtlijn 94/62/EG, met inachtneming 
van de artikelen 34, 35 en 36 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie.

zoals belastingen en heffingen – die 
bijzonder doeltreffend zijn gebleken om 
het gebruik van plastic draagtassen te 
verminderen en die in overeenstemming 
zijn met het beginsel dat de vervuiler 
betaalt – en om handelsbeperkingen zoals 
verboden in afwijking van artikel 18 van 
Richtlijn 94/62/EG, met inachtneming van 
de artikelen 34, 35 en 36 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie.

Or. en

Amendement 67
Vittorio Prodi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Bij de maatregelen van de lidstaten kan 
het gaan om economische instrumenten 
zoals belastingen en heffingen – die 
bijzonder doeltreffend zijn gebleken om 
het gebruik van plastic draagtassen te 
verminderen – en om handelsbeperkingen 
zoals verboden in afwijking van artikel 18 
van Richtlijn 94/62/EG, met inachtneming 
van de artikelen 34, 35 en 36 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie.

(6) Bij de maatregelen van de lidstaten kan 
het gaan om economische instrumenten 
zoals belastingen en heffingen – die 
bijzonder doeltreffend zijn gebleken om 
het gebruik van niet biologisch 
afbreekbare en niet-composteerbare 
plastic draagtassen te verminderen – en om 
handelsbeperkingen zoals verboden in 
afwijking van artikel 18 van Richtlijn 
94/62/EG, met inachtneming van de 
artikelen 34, 35 en 36 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie.

Or. en

Amendement 68
Marusya Lyubcheva

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Bij de maatregelen van de lidstaten kan
het gaan om economische instrumenten 
zoals belastingen en heffingen – die 
bijzonder doeltreffend zijn gebleken om 
het gebruik van plastic draagtassen te 
verminderen – en om handelsbeperkingen 
zoals verboden in afwijking van artikel 18 
van Richtlijn 94/62/EG, met inachtneming 
van de artikelen 34, 35 en 36 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie.

(6) De lidstaten kunnen in 
overeenstemming met hun eigen 
nationale wetgeving en op basis van de 
specifieke aard van de problemen 
maatregelen nemen, waarbij het kan gaan 
om economische instrumenten zoals 
belastingen en heffingen – die bijzonder 
doeltreffend zijn gebleken om het gebruik 
van plastic draagtassen te verminderen – en 
om handelsbeperkingen zoals verboden in 
afwijking van artikel 18 van Richtlijn 
94/62/EG, met inachtneming van de 
artikelen 34, 35 en 36 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie.

Or. bg

Amendement 69
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Bij de maatregelen van de lidstaten kan 
het gaan om economische instrumenten 
zoals belastingen en heffingen – die 
bijzonder doeltreffend zijn gebleken om 
het gebruik van plastic draagtassen te 
verminderen – en om handelsbeperkingen 
zoals verboden in afwijking van artikel 18 
van Richtlijn 94/62/EG, met inachtneming 
van de artikelen 34, 35 en 36 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie.

(6) Bij niet-wettelijke en niet-bindende
maatregelen die kunnen worden 
aanbevolen aan de lidstaten, kan het gaan 
om regelingen ter bevordering van 
vrijwillige reductie zoals positieve 
beloningsinstrumenten in het geval de 
koper ervoor kiest een bestaande lichte
plastic draagtas te hergebruiken, dan wel 
een herbruikbare niet-plastic "draagtas 
voor het leven" of een milieuvriendelijke 
en biologisch afbreekbare tas te 
gebruiken; en om handelsbeperkingen 
zoals verboden in afwijking van artikel 18 
van Richtlijn 94/62/EG, met inachtneming 
van de artikelen 34, 35 en 36 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
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Europese Unie.

Or. en

Motivering

Het moet de lidstaten vrijstaan uiteindelijk zelf te bepalen hoe zij op een realistische manier 
met het milieuprobleem van plastic draagtassen omgaan, waarbij rekening wordt gehouden 
met wat werkt voor kopers, de praktische inrichting van de levens van mensen en de 
financiële beperkingen waarmee deze te maken hebben. Door middel van het gebruik van 
positieve beloningsinstrumenten, zoals klantenkaarten of kortingen, in plaats van 
dwangmaatregelen, zullen kopers veel eerder bereid zijn hun consumentengedrag te 
veranderen en het gebruik van plastic draagtassen te verminderen. 

Amendement 70
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Bij de maatregelen van de lidstaten kan
het gaan om economische instrumenten 
zoals belastingen en heffingen – die 
bijzonder doeltreffend zijn gebleken om 
het gebruik van plastic draagtassen te 
verminderen – en om handelsbeperkingen 
zoals verboden in afwijking van artikel 18 
van Richtlijn 94/62/EG, met inachtneming 
van de artikelen 34, 35 en 36 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie.

(6) Bij de maatregelen van de lidstaten 
moet het gaan om heffingen, die bijzonder 
doeltreffend zijn gebleken om het gebruik 
van plastic draagtassen te verminderen. De 
lidstaten moeten ervoor zorgen dat 
kleinhandelaars op de plaats van verkoop 
van goederen of producten niet kosteloos 
draagtassen, met inbegrip van biologisch 
afbreekbare en in het bijzonder plastic 
draagtassen, verstrekken, met 
uitzondering van heel lichte plastic 
draagtassen of alternatieven voor 
dergelijke heel lichte plastic draagtassen. 
De lidstaten moeten ook gebruik kunnen 
maken van economische instrumenten 
zoals belastingen en handelsbeperkingen 
zoals verboden in afwijking van artikel 18 
van Richtlijn 94/62/EG, met inachtneming 
van de artikelen 34, 35 en 36 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie.

Or. en
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Amendement 71
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Bij de maatregelen van de lidstaten kan 
het gaan om economische instrumenten 
zoals belastingen en heffingen – die 
bijzonder doeltreffend zijn gebleken om 
het gebruik van plastic draagtassen te 
verminderen – en om handelsbeperkingen 
zoals verboden in afwijking van artikel 18 
van Richtlijn 94/62/EG, met inachtneming 
van de artikelen 34, 35 en 36 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie.

(6) Bij de maatregelen van de lidstaten kan 
het gaan om economische instrumenten 
zoals belastingen en heffingen – die 
bijzonder doeltreffend zijn gebleken om 
het gebruik van plastic draagtassen te 
verminderen – en om handelsbeperkingen 
zoals verboden in afwijking van artikel 18 
van Richtlijn 94/62/EG, met inachtneming 
van de artikelen 34, 35 en 36 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie. De lidstaten dienen 
maatregelen te nemen om te voorkomen 
dat lichte plastic draagtassen 
terechtkomen op vuilstortplaatsen.

Or. en

Amendement 72
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Voorlichtingsprogramma’s gericht 
op consumenten in het algemeen, en op 
kinderen in het bijzonder, moeten een 
specifieke rol spelen bij de vermindering 
van het gebruik van plastic draagtassen. 
Deze voorlichtingsprogramma’s moeten 
worden uitgevoerd door zowel de lidstaten 
als de producenten en kleinhandelaars op 
de plaats van verkoop van de goederen en 
producten;
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Or. en

Amendement 73
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Tassen die worden gebruikt voor 
het verpakken van losse, onverpakte 
producten zijn nodig om de 
levensmiddelenhygiëne en de veiligheid 
van de consument te beschermen, en 
moeten derhalve worden vrijgesteld van 
de reductiedoelstelling van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

De zorg voor levensmiddelenhygiëne en volksgezondheid is van het allergrootste belang. 
Tassen die worden gebruikt voor het verpakken van losse, onverpakte producten dienen ter 
bescherming van de levensmiddelenhygiëne en de veiligheid van de consument. Er zijn op het 
moment geen alternatieven die voldoen aan diezelfde doelstelling. Dit soort tassen moet 
derhalve worden vrijgesteld van de reductiedoelstelling van deze richtlijn.

Amendement 74
Anna Rosbach

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(6 bis) Zeer lichte plastic draagtassen die 
gebruikt worden voor het verpakken van 
droge, losse, onverpakte levensmiddelen 
(zoals fruit, groenten en suikergoed) 
vervullen ook een belangrijke functie ten 
aanzien van de levensmiddelenhygiëne. 
Toch leveren deze draagtassen een 
aanzienlijke bijdrage aan het zwerfvuil. 
Het gebruik ervan moet derhalve worden 
verminderd en deze tassen moeten steeds 
meer worden vervangen door draagtassen 
die zijn geproduceerd van duurzame en 
hernieuwbare materialen.

Or. en

Amendement 75
Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Tassen die worden gebruikt om 
vochtige, losse, onverpakte 
levensmiddelen, zoals rauw vlees, vis of 
zuivel, en onverpakte kant-en-klare 
levensmiddelen te verpakken, zijn nodig 
voor de levensmiddelenhygiëne en moeten 
derhalve worden vrijgesteld van het 
toepassingsbereik van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Omdat er momenteel geen alternatieven bestaan voor het verpakken van losse, onverpakte 
levensmiddelen zoals rauw vlees, vis en zuivel, en van onverpakte kant-en-klare 
levensmiddelen, moeten de hiervoor gebruikte plastic draagtassen worden vrijgesteld van het 
toepassingsbereik van deze richtlijn.
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Amendement 76
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Heel lichte plastic draagtassen 
waarin vochtige, losse, onverpakte 
levensmiddelen zoals rauw vlees, vis en 
zuivelproducten worden verpakt, of alle 
andere tassen voor het bevatten van 
onverpakte voedingsmiddelen voor directe 
consumptie of voor consumptie zeer snel 
na aankoop, zijn nodig voor de 
levensmiddelenhygiëne en moeten daarom 
worden vrijgesteld van de doelstellingen 
van deze richtlijn.

Or. fr

Motivering

Het is wenselijk het gebruik van bepaalde soorten tassen die nodig zijn omwille van de 
hygiëne en de bescherming van de consument niet te beperken. Aldus moeten heel lichte 
plastic draagtassen of tassen van ander materiaal, zoals papier, voor het verpakken van 
bepaalde soorten levensmiddelen die meestal voor directe consumptie zijn bestemd, worden 
vrijgesteld van de doestellingen van deze richtlijn.

Amendement 77
Sophie Auconie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Heel lichte plastic draagtassen 
waarin droge, losse, onverpakte 
levensmiddelen zoals fruit, groenten en 
suikergoed worden verpakt, vervullen 
functies die verder gaan dan het loutere 
dragen van die waren. Dergelijke 
draagtassen kunnen echter in 
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aanzienlijke mate bijdragen tot 
zwerfafval. Zij moeten daarom worden 
teruggedrongen of geleidelijk vervangen 
door draagtassen van duurzaam 
vervaardigde composteerbare materialen 
van biologische oorsprong of van 
hergebruikte materialen.

Or. fr

Motivering

Amendement 7 van de rapporteur ten aanzien van overweging 6 ter dient niet alleen 
kringlooppapier te bestrijken, maar hergebruikte materialen in bredere zin.

Amendement 78
Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) Heel lichte plastic draagtassen 
waarin droge, losse, onverpakte 
levensmiddelen zoals fruit, groenten en 
suikergoed worden verpakt, vervullen 
functies die verder gaan dan het loutere 
dragen van die waren. Dergelijke 
draagtassen kunnen echter in 
aanzienlijke mate bijdragen tot 
zwerfafval. Zij moeten daarom worden 
teruggedrongen of geleidelijk vervangen 
door composteerbare draagtassen die voor 
ten minste 50 % op duurzame wijze zijn 
vervaardigd uit materialen van 
biologische oorsprong, of door
kringlooppapier.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten ook de mogelijkheden bekijken om het gebruik van heel lichte plastic 
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draagtassen waarin droge vruchten, groenten en suikergoed worden verpakt, te verminderen. 
Bij wijze van alternatief kunnen zij worden vervangen door draagtassen die volledig 
composteerbaar zijn en die voor ten minste 50 % op duurzame wijze zijn vervaardigd uit 
materialen van biologische oorsprong, of uit kringlooppapier.

Amendement 79
Biljana Borzan

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Maatregelen ter vermindering van het 
verbruik van plastic draagtassen mogen 
niet leiden tot een algemene stijging van de 
productie van verpakkingen.

(7) Maatregelen ter vermindering van het 
verbruik van plastic draagtassen mogen 
niet leiden tot een algemene stijging van de
productie van verpakkingen die even 
schadelijk of schadelijker zijn voor het 
milieu.

Or. hr

Amendement 80
Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Maatregelen ter vermindering van het 
verbruik van plastic draagtassen mogen 
niet leiden tot een algemene stijging van de 
productie van verpakkingen.

(7) Maatregelen ter vermindering van het 
verbruik van plastic draagtassen moeten 
leiden tot een duurzame vermindering van 
de consumptie van lichte plastic 
draagtassen en mogen niet leiden tot een 
algemene stijging van de productie van 
verpakkingen.

Or. en
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Amendement 81
Vittorio Prodi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Maatregelen ter vermindering van het 
verbruik van plastic draagtassen mogen 
niet leiden tot een algemene stijging van de 
productie van verpakkingen.

(7) Maatregelen ter vermindering van het 
verbruik van niet-composteerbare, niet 
biologische afbreekbare lichte plastic 
draagtassen mogen niet leiden tot een 
algemene stijging van de productie van 
verpakkingen.

Or. en

Amendement 82
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Maatregelen ter vermindering van het 
verbruik van plastic draagtassen mogen 
niet leiden tot een algemene stijging van de 
productie van verpakkingen.

(7) Maatregelen ter vermindering van het 
verbruik van plastic draagtassen mogen 
niet leiden tot een algemene stijging van de 
productie van verpakkingen en van afval.

Or. en

Amendement 83
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) De Europese Unie moet 
bevorderen dat een groter aandeel van de 
plastic draagtassen die in de lidstaten 
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worden gebruikt, wordt vervaardigd van 
afbreekbaar en composteerbaar materiaal 
met minder nadelige gevolgen voor het 
milieu dan traditioneel plastic materiaal.

Or. sv

Amendement 84
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) De vereisten van de huidige 
richtlijn moeten ook gelden voor 
biologisch afbreekbare tassen. Zij zijn een 
overgangsmiddel dat niet moet worden 
bevorderd als alternatief op de lange 
termijn voor plastic draagtassen voor 
eenmalig gebruik. Het terugdringen van 
de algehele consumptie van draagtassen 
moet het voornaamste doel van deze 
richtlijn blijven.

Or. en

Motivering

Voor biologisch afbreekbare draagtassen moeten petroleumproducten of zetmeelgewassen 
worden geproduceerd en hun ontbinding heeft onzekere kortetermijneffecten op het milieu, 
met name voor zeedieren.

Amendement 85
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 ter) Schadelijke stoffen, zoals in het 
bijzonder hormoonontregelende 
chemische stoffen, moeten volledig 
worden verboden in plastic draagtassen 
om een goede bescherming van het milieu 
en van de volksgezondheid te waarborgen. 

Or. sv

Amendement 86
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Teneinde de werking van de 
interne markt niet te belemmeren, moeten 
in de hele EU dezelfde voorwaarden voor 
de gebruikte materialen gelden. Een 
discriminatie van bepaalde materialen in 
bepaalde lidstaten bemoeilijkt recycling 
en handel.

Or. de

Amendement 87
Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 94/62/EG

Artikel 3 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis) In artikel 3 wordt een nieuw punt 
2 bis ingevoegd:
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‘2 bis. “draagtassen”: tassen die op de 
plaats van verkoop van de goederen of 
producten worden verstrekt aan 
consumenten ten behoeve van het dragen 
van goederen. Tassen die omwille van de 
levensmiddelenhygiëne nodig zijn om 
vochtige, losse, onverpakte 
levensmiddelen zoals rauw vlees, vis of 
zuivel, of onverpakte kant-en-klare 
levensmiddelen te verpakken, vallen niet 
onder de definitie van draagtassen.’

Or. en

Motivering

De rapporteur stelt voor om het toepassingsgebied van dit wijzigingsbesluit tot alle 
draagtassen uit te breiden. Daarom moet een algemene definitie van draagtassen worden 
opgenomen. Het moet echter wel duidelijk worden gemaakt dat tassen die omwille van de 
levensmiddelenhygiëne nodig zijn om zowel onverpakte, vochtige levensmiddelen als kant-en-
klare levensmiddelen te verpakken, worden uitgesloten van deze definitie.

Amendement 88
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 94/62/EG
Artikel 3 – punt -2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis) Aan artikel 3 wordt punt -2 bis 
toegevoegd:

"-2 bis. "Draagtassen": tassen verstrekt 
aan consumenten op de plaats van 
verkoop van goederen of producten, 
uitgezonderd tassen die om hygiënische 
redenen nodig zijn voor het bevatten van 
onverpakte levensmiddelen of onverpakte 
voedingsmiddelen en dranken voor directe 
consumptie of voor consumptie zeer snel 
na aankoop;"
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Or. fr

Motivering

Het is wenselijk het gebruik van bepaalde soorten tassen die nodig zijn omwille van de 
hygiëne en de bescherming van de consument niet te beperken. Aldus moeten heel lichte 
plastic draagtassen of tassen van ander materiaal, zoals papier, voor het verpakken van 
bepaalde soorten levensmiddelen die meestal voor directe consumptie zijn bestemd, worden 
vrijgesteld van de doestellingen van deze richtlijn.

Amendement 89
Christa Klaß, Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 94/62/EG

Artikel 3 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis) In artikel 3 wordt een nieuw punt 
2 bis ingevoegd:

‘2 bis. “draagtassen”: tassen die bij de 
kassa worden verstrekt aan consumenten 
voor het vervoer van goederen of 
producten, met uitzondering van tassen 
die omwille van de levensmiddelenhygiëne 
nodig zijn om onverpakte levensmiddelen 
dan wel dranken en voedsel bedoeld voor 
consumptie direct of kort na aankoop, te 
verpakken.’

Or. en

Motivering

Al moet het toepassingsgebied van de richtlijn worden uitgebreid tot alle soorten tassen die 
worden gebruikt om goederen te dragen vanaf de plaats van verkoop, er zijn bepaalde 
situaties waar de tassen nodig zijn omwille van de hygiëne, consumentenveiligheid (en 
impliciet de volksgezondheid) en het consumentengemak. In dergelijke situaties komen 
herbruikbare tassen bijvoorbeeld niet in aanmerking omwille van de hygiëne.
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Amendement 90
Mara Bizzotto

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 94/62/EG 

Artikel 3 – punt 2 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. "lichte plastic draagtassen": 
draagtassen van materialen van kunststof –
zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. 10/2011* – met een 
wanddikte van minder dan 50 micron die 
aan consumenten worden verstrekt op de 
plaats van verkoop van goederen of 
producten.

2 bis."lichte plastic draagtassen": 
draagtassen van materialen van kunststof –
zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 1 van 
Verordening (EU) nr. 10/2011* – met een 
wanddikte van minder dan 20 micron die 
aan consumenten worden verstrekt op de 
plaats van verkoop van goederen of 
producten.

Or. it

Amendement 91
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 94/62/EG

Artikel 3 – punt 2 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. "lichte plastic draagtassen": 
draagtassen van materialen van kunststof –
zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. 10/2011* – met een 
wanddikte van minder dan 50 micron die 
aan consumenten worden verstrekt op de 
plaats van verkoop van goederen of 
producten.

2 bis. "lichte plastic draagtassen": 
draagtassen van materialen van kunststof –
zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. 10/2011* – met een 
wanddikte van minder dan 25 micron die 
aan consumenten worden verstrekt aan de 
kassa op de plaats van verkoop van 
goederen of producten.

Or. de
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Motivering

Een beperking van de dikte tot 50 micron leidt tot een grotere productie van dikkere plastic 
draagtassen en dus tot verspilling van hulpbronnen. Dit zorgt ook vanuit ecologisch en 
economisch oogpunt voor problemen. Een beperking van de dikte tot 25 micron is derhalve 
passender.

Amendement 92
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 94/62/EG

Artikel 3 – punt 2 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. "lichte plastic draagtassen": 
draagtassen van materialen van kunststof –
zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. 10/2011* – met een 
wanddikte van minder dan 50 micron die 
aan consumenten worden verstrekt op de 
plaats van verkoop van goederen of 
producten.

2 bis. "lichte plastic draagtassen": 
draagtassen van materialen van kunststof –
zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. 10/2011* – met een 
wanddikte van minder dan 50 micron en 
een herbruikbaarheidspercentage van 
minder dan 125 keer, die aan consumenten 
worden verstrekt op de plaats van verkoop 
van goederen of producten.

Or. en

Amendement 93
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 96/62/EG

Artikel 3 – punt 2 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. "lichte plastic draagtassen":
draagtassen van materialen van kunststof –
zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. 10/2011* – met een 

2 bis. "plastic draagtassen": draagtassen 
van materialen van kunststof – zoals 
gedefinieerd in artikel 3, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. 10/2011* – die aan 
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wanddikte van minder dan 50 micron die 
aan consumenten worden verstrekt op de 
plaats van verkoop van goederen of 
producten.

consumenten worden verstrekt op de plaats 
van verkoop van goederen of producten.

Or. es

Amendement 94
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 94/62/EG

Artikel 3 – punt 2 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. "lichte plastic draagtassen": 
draagtassen van materialen van kunststof –
zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. 10/2011* – met een 
wanddikte van minder dan 50 micron die 
aan consumenten worden verstrekt op de 
plaats van verkoop van goederen of 
producten.

2 bis. "lichte plastic draagtassen": 
draagtassen van materialen van kunststof –
zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. 10/2011* – met een 
ondergrens voor de wanddikte van ten 
minste 50 micron die aan consumenten 
worden verstrekt op de plaats van verkoop 
van goederen of producten.

Or. en

Motivering

In dit amendement wordt op EU-niveau een ondergrens voor de wanddikte voor de lidstaten 
bepaald. Het staat de lidstaten echter vrij om overeenkomstig de respectieve interne vraag 
lichte tassen te definiëren als diegene met een wanddikte van meer dan 50 micron. Dit zou de 
beste manier zijn om te voorkomen dat lidstaten worden gestraft, die reeds effectieve 
maatregelen in dit opzicht hebben genomen. De resterende lidstaten krijgen zo de 
mogelijkheid om vrijelijk een oplossing te selecteren die meer geschikt is voor hun specifieke 
afvalsysteem.

Amendement 95
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 94/62/EG

Artikel 3 – punt 2 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. "lichte plastic draagtassen": 
draagtassen van materialen van kunststof –
zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. 10/2011* – met een 
wanddikte van minder dan 50 micron die 
aan consumenten worden verstrekt op de 
plaats van verkoop van goederen of 
producten.

2 bis."lichte plastic draagtassen": 
draagtassen van materialen van kunststof –
zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. 10/2011* – die 
doorgaans een wanddikte hebben van 
minder dan 50 micron en die aan 
consumenten worden verstrekt op de plaats 
van verkoop van goederen of producten.

Or. en

Amendement 96
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 94/62/EG 

Artikel 3 – punt 2 bis 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. "lichte plastic draagtassen": 
draagtassen van materialen van kunststof –
zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. 10/2011* – met een 
wanddikte van minder dan 50 micron die 
aan consumenten worden verstrekt op de 
plaats van verkoop van goederen of
producten.

2 bis."lichte plastic draagtassen": 
draagtassen voor eenmalig gebruik van 
materialen van kunststof – zoals 
gedefinieerd in artikel 3, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. 10/2011* – die aan 
consumenten worden verstrekt op de plaats 
van verkoop van goederen of producten.

Or. en

Motivering

Het invoeren van een wanddikte van 50 micron is een contraproductieve geharmoniseerde 
benadering, aangezien er behoorlijke verschillen bestaan tussen de lidstaten in de zin van hun 
cultuur van het gebruik van plastic tassen. De aandacht moet daarentegen uitgaan naar de 
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herbruikbaarheid, de kwaliteit van de tassen en consumentencampagnes. Er zijn tal van 
sterke en herbruikbare plastic tassen verkrijgbaar met een wanddikte van minder dan 
50 microns.

Amendement 97
Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1, punt 1 ter (nieuw)
Richtlijn 94/62/EG

Artikel 3 – punt 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter) In artikel 3 wordt een nieuw punt 
2 ter ingevoegd:

'2 ter. "heel lichte plastic draagtassen": 
draagtassen van materialen van kunststof 
– zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. 10/2011 – met een 
wanddikte van minder dan 10 micron;'

Or. en

Motivering

Dit amendement is gekoppeld aan de nieuwe definitie van draagtassen die is geïntroduceerd 
door de rapporteur. In verband met het speciale doel van heel lichte plastic draagtassen, 
moeten deze afzonderlijk worden gedefinieerd. Heel lichte plastic draagtassen moeten worden 
gedefinieerd als tassen met een wanddikte van minder dan 10 micron.

Amendement 98
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 94/62/EG

Artikel 3 – punt 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis) In artikel 3 wordt een nieuw punt 
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2 ter ingevoegd:

'2 ter. "herbruikbare tassen": tassen die 
minimaal 125 keer kunnen worden 
hergebruikt;'

Or. en

Amendement 99
Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 quater (nieuw)
Richtlijn 94/62/EG

Artikel 3 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater) In artikel 3 wordt een nieuw 
punt 2 quater ingevoegd:

'2 quater. "materialen van biologische 
oorsprong": materialen die zijn 
vervaardigd uit biomassa;'

Or. en

Motivering

Materialen van biologische oorsprong moeten duidelijk worden gedefinieerd. Overeenkomstig 
de bestaande terminologie die door CEN wordt gebruikt, moet het alleen verwijzen naar de 
herkomst van het materiaal.

Amendement 100
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 ter (nieuw)
Richtlijn 94/62/EG

Artikel 3 – lid 2 quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter) In artikel 3 wordt een nieuw punt 
2 quater ingevoegd:

'2 quater. "tassen die onder industriële 
omstandigheden biologisch afbreekbaar 
zijn": tassen die afbreekbaar zijn in 
industriële installaties overeenkomstig de 
EU-norm EN 13432 en daarom moeten 
worden ingezameld aan het einde van hun 
levensduur;'

Or. en

Amendement 101
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 quater (nieuw)
Richtlijn 94/62/EG

Artikel 3 – lid 2 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater) In artikel 3 wordt een nieuw 
punt 2 quinquies ingevoegd:

'2 quinquies. "tassen die onder 
omgevingsomstandigheden biologisch 
afbreekbaar zijn": tassen die in alle 
omstandigheden (zoals water, bodem) in 
het milieu kunnen worden vrijgegeven en 
die binnen twintig weken worden 
afgebroken, zodat er waardevolle 
materialen worden teruggegeven aan het 
ecosysteem. Tassen die onder 
omgevingsomstandigheden biologisch 
afbreekbaar zijn en die kunnen worden 
afgebroken in de bodem, maar niet in het 
water, moeten een wanddikte hebben van 
ten minste 50 micron;'

Or. en
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Amendement 102
Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 94/62/EG

Artikel 3 – lid 2 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In artikel 3 wordt een nieuw punt 
2 quinquies ingevoegd:

'2 quinquies. "composteerbare 
draagtassen": draagtassen die voor ten 
minste 90 % binnen twaalf weken kunnen 
worden afgebroken door middel van 
composteringsinstallaties;'

Or. en

Motivering

Draagtassen moeten niet voor problemen zorgen tijdens de compostering. Zij moeten daarom 
kunnen worden gecomposteerd binnen de standaardtijd van composteringsinstallaties.

Amendement 103
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 94/62/EG

Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis) in artikel 4 wordt het volgende 
nieuwe lid 1 bis ingevoegd:

'1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat 
verpakkingen zodanig worden 
vervaardigd dat deze geen 
kankerverwekkende, mutagene of voor de 
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voortplanting giftige stoffen en 
hormoonontregelende stoffen bevatten in 
een concentratie van meer dan 0,01 %, en 
zorgen er tevens voor dat deze geen plastic 
materialen bevatten die “onder invloed 
van zuurstof kunnen worden 
afgebroken,” zoals omschreven in de 
relevante EU-wetgeving. Deze 
maatregelen worden uiterlijk op ...* 
getroffen.

____________

* PB: gelieve de datum in te voegen: twee 
jaar na de inwerkingtreding van deze 
richtlijn.'

Or. en

Amendement 104
Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 94/62/EG

Artikel 4 – lid 1 bis – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen uiterlijk twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
maatregelen om het verbruik van lichte 
plastic draagtassen op hun grondgebied te 
verminderen.

De lidstaten nemen uiterlijk twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
maatregelen om ten minste 80 % van het 
verbruik van lichte plastic draagtassen op 
hun grondgebied duurzaam te verminderen
ten opzichte van de gemiddelde 
consumptie van de Unie in 2010.

Or. en

Motivering

Wij moeten ervoor zorgen dat de lidstaten maatregelen doorvoeren die garant staan voor een 
langdurig effect. Het doel moet daarom ook van toepassing zijn ná de in de richtlijn bepaalde 
uiterste datum (twee jaar na de inwerkingtreding).
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Amendement 105
Vittorio Prodi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 94/62/EG

Artikel 4 – lid 1 bis – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen uiterlijk twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
maatregelen om het verbruik van lichte 
plastic draagtassen op hun grondgebied te 
verminderen.

De lidstaten nemen uiterlijk twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
maatregelen om het verbruik van niet 
biologisch afbreekbare, niet-
composteerbare lichte plastic draagtassen
overeenkomstig EU-norm EN 13432 op 
hun grondgebied te verminderen.

Or. en

Amendement 106
Sophie Auconie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 94/62/EG
Artikel 4 – lid 1 bis – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen uiterlijk twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
maatregelen om het verbruik van lichte 
plastic draagtassen op hun grondgebied te 
verminderen.

De lidstaten waar het verbruik van lichte 
plastic draagtassen groter is dan 40 
eenheden per persoon per jaar nemen 
uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn maatregelen om dit 
verbruik op hun grondgebied te 
verminderen, teneinde deze doelstelling 
van 40 tassen per persoon per jaar te 
behalen. De andere lidstaten wordt 
verzocht hun inspanningen voort te zetten 
om eveneens hun verbruik van lichte 
plastic draagtassen te verminderen.

Or. fr
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Motivering

De lidstaten die reeds grote inspanningen hebben geleverd, moeten niet worden gestraft.

Amendement 107
Marina Yannakoudakis, Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 94/62/EG

Artikel 4 – lid 1 bis – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen uiterlijk twee jaar na 
de inwerkingtreding van deze richtlijn 
maatregelen om het verbruik van lichte 
plastic draagtassen op hun grondgebied te 
verminderen.

De lidstaten worden aangemoedigd
uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn maatregelen te nemen 
om het verbruik van lichte plastic 
draagtassen op hun grondgebied te 
verminderen.

Or. en

Amendement 108
Andrés Perelló Rodríguez

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 94/62/EG

Artikel 4 – lid 1 bis – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen uiterlijk twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
maatregelen om het verbruik van lichte 
plastic draagtassen op hun grondgebied te 
verminderen.

De lidstaten nemen uiterlijk twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
maatregelen om het verbruik van lichte 
plastic draagtassen op hun grondgebied 
met ten minste 70% te verminderen ten 
opzichte van het gemiddelde verbruik in 
de Unie in 2010.

De lidstaten nemen uiterlijk vier jaar na 
de inwerkingtreding van deze richtlijn 
maatregelen om het verbruik van lichte 
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plastic draagtassen op hun grondgebied 
met ten minste 80% te verminderen ten 
opzichte van het gemiddelde verbruik in 
de Unie in 2010.

Or. es

Amendement 109
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 94/62/EG

Artikel 4 – lid 1 bis – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen uiterlijk twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
maatregelen om het verbruik van lichte
plastic draagtassen op hun grondgebied te 
verminderen.

De lidstaten nemen uiterlijk twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
maatregelen om het verbruik van plastic 
draagtassen op hun grondgebied te 
verminderen en het hergebruik en de 
recycling ervan te bevorderen.

Or. es

Amendement 110
Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 94/62/EG

Artikel 4 – lid 1 bis – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen uiterlijk twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
maatregelen om het verbruik van lichte 
plastic draagtassen op hun grondgebied te 
verminderen.

De lidstaten nemen uiterlijk twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
maatregelen om het verbruik van lichte 
plastic draagtassen op hun grondgebied 
aanzienlijk te verminderen.

Or. en
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Amendement 111
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 94/62/EG

Artikel 4 – lid 1 bis – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen uiterlijk twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
maatregelen om het verbruik van lichte 
plastic draagtassen op hun grondgebied te 
verminderen.

De lidstaten nemen uiterlijk twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
maatregelen die erop gericht zijn om 
gedurende de vijf jaar volgende op het 
aannemen van de nationale maatregelen 
het verbruik van lichte plastic draagtassen 
op hun grondgebied met ten minste 50 % 
te verminderen ten opzichte van de 
gemiddelde consumptie van de Unie in 
2010.

In afwijking van de eerste alinea nemen 
de lidstaten maatregelen gericht op de 
vermindering op hun grondgebied van het 
verbruik van lichte plastic draagtassen die 
omwille van hygiënische doeleinden nodig 
zijn om onverpakte levensmiddelen of 
voedsel en dranken die bedoeld zijn voor 
consumptie direct of kort na aankoop, te 
verpakken.

Or. en

Amendement 112
Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 94/62/EG
Artikel 4 – lid 1 bis – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen uiterlijk twee jaar na de De lidstaten nemen uiterlijk twee jaar na de 
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inwerkingtreding van deze richtlijn 
maatregelen om het verbruik van lichte 
plastic draagtassen op hun grondgebied te 
verminderen.

inwerkingtreding van deze richtlijn 
maatregelen om het verbruik van lichte 
plastic draagtassen op hun grondgebied te 
verminderen. Zij houden in voorkomend 
geval rekening met de door de 
verschillende sectorale initiatieven reeds 
verkregen verminderingen ter voorkoming 
van overlapping met bestaande praktijken.

Or. fr

Motivering

In Frankrijk zijn tal van vrijwillige regelingen ontwikkeld aan de hand waarvan sinds 2002 
het aantal lichte plastic draagtassen met meer dan 90% is verminderd. De reeds geleverde 
vrijwillige inspanningen moeten dus worden erkend (zodra de resultaten ervan kunnen 
worden aangetoond) en voorkomen moet worden dat nieuwe nationale maatregelen de reeds 
ingestelde maatregelen overlappen.

Amendement 113
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 94/62/EG

Artikel 4 – lid 1 bis – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen uiterlijk twee jaar na 
de inwerkingtreding van deze richtlijn
maatregelen om het verbruik van lichte
plastic draagtassen op hun grondgebied te 
verminderen.

De lidstaten nemen maatregelen om 
uiterlijk 2018 het verbruik van licht plastic 
op hun grondgebied te verminderen met 
80 % vergeleken met het gemiddelde 
verbruik in 2010.

Or. en

Amendement 114
Marusya Lyubcheva

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2
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Richtlijn 94/62/EG

Artikel 4 – lid 1 bis – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen uiterlijk twee jaar na 
de inwerkingtreding van deze richtlijn 
maatregelen om het verbruik van lichte 
plastic draagtassen op hun grondgebied te 
verminderen.

De lidstaten stellen uiterlijk twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
programma's op en nemen praktische 
maatregelen tot uitvoering daarvan om het 
verbruik van lichte plastic draagtassen op 
hun grondgebied te verminderen.

Or. bg

Amendement 115
Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 64/62/EG

Artikel 4 – lid 1 bis – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen uiterlijk twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
maatregelen om het verbruik van lichte 
plastic draagtassen op hun grondgebied te 
verminderen.

De lidstaten nemen uiterlijk twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
maatregelen om het verbruik van lichte 
plastic draagtassen op hun grondgebied 
met ten minste 80 % te verminderen. Met 
ingang van 2020 beëindigen de lidstaten 
de levering van lichte plastic draagtassen, 
met inbegrip van biologisch afbreekbare.

Or. en

Motivering

Prijsmaatregelen alleen zijn niet genoeg om de hoeveelheid plastic draagtassen terug te 
brengen. Een verbod op plastic draagtassen voor eenmalig gebruik zou voor wat betreft de 
milieueffecten het beste resultaat opleveren, vergeleken met alle overige opties die door de 
Europese Commissie zijn overwogen.
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Amendement 116
Anna Rosbach

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 94/62/EG 

Artikel 4 – lid 1 bis – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verminderingen moeten worden bereikt 
onder verwijzing naar [totale hoeveelheid 
lichte plastic draagtassen die in het 
kalenderjaar 2010 is gebruikt] ("de 
referentie"), tenzij lidstaten reeds 
maatregelen hebben genomen.

Or. en

Amendement 117
Christa Klaß, Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 94/62/EG 

Artikel 4 – lid 1 bis – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten onderzoeken daarbij met 
name in welke mate de 
terbeschikkingstelling van plastic 
draagtassen tegen een vergoeding in de 
levensmiddelendetailhandel zorgt voor 
een vermindering van het verbruik.

Or. de

Amendement 118
Mara Bizzotto
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 94/62/EG

Artikel 4 – lid 1 bis – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze maatregelen kan het zowel gaan 
om nationale reductiestreefcijfers,
economische instrumenten als 
handelsbeperkingen in afwijking van 
artikel 18 van deze richtlijn.

Bij deze maatregelen kan het zowel gaan 
om het gebruik van nationale 
reductiestreefcijfers als om economische 
instrumenten.

Or. it

Amendement 119
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 94/62/EG

Artikel 4 – lid 1 bis – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze maatregelen kan het zowel gaan 
om nationale reductiestreefcijfers,
economische instrumenten als 
handelsbeperkingen in afwijking van 
artikel 18 van deze richtlijn.

Bij deze maatregelen kan het zowel gaan 
om nationale reductiestreefcijfers als om
economische instrumenten.

Or. de

Motivering

Een verbod is niet nodig om het verbruik van lichte plastic draagtassen te verminderen. Er 
zijn minder extreme manieren om dit doel te bereiken, die hun doeltreffendheid in 
verschillende lidstaten hebben aangetoond zoals bv. de verkoop van plastic draagtassen.

Amendement 120
Anna Rosbach

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2
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Richtlijn 94/62/EG

Artikel 4 – lid 1 bis – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze maatregelen kan het zowel gaan 
om nationale reductiestreefcijfers,
economische instrumenten als 
handelsbeperkingen in afwijking van 
artikel 18 van deze richtlijn.

De lidstaten kunnen gebruikmaken van
nationale reductiestreefcijfers of nationale 
verboden, economische instrumenten, 
alsmede van handelsbeperkingen in 
afwijking van artikel 18 van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 121
Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 94/62/EG

Artikel 4 – lid 1 bis – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze maatregelen kan het zowel gaan 
om nationale reductiestreefcijfers, 
economische instrumenten als 
handelsbeperkingen in afwijking van 
artikel 18 van deze richtlijn.

Bij deze maatregelen kan het zowel gaan 
om nationale reductiestreefcijfers, 
economische instrumenten als 
handelsbeperkingen in afwijking van 
artikel 18 van deze richtlijn. Deze 
maatregelen mogen echter geen middel tot 
willekeurige discriminatie, noch een 
verkapte beperking van de handel tussen 
de lidstaten vormen.

Or. en

Motivering

Maatregelen ter vermindering van het verbruik van lichte plastic draagtassen moeten 
evenredig en niet-discriminerend zijn, zonder inbreuk te plegen op de bepalingen van het 
Verdrag inzake de interne markt.
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Amendement 122
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 94/62/EG

Artikel 4 – lid 1 bis – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze maatregelen kan het zowel gaan 
om nationale reductiestreefcijfers, 
economische instrumenten als
handelsbeperkingen in afwijking van 
artikel 18 van deze richtlijn.

Bij deze maatregelen kan het gaan om 
nationale reductiestreefcijfers, 
consumentencampagnes en campagnes 
van bedrijven, zoals handelaars in 
dagelijkse consumentengoederen, 
vrijwillige verbintenissen, economische 
instrumenten, alsmede handelsbeperkingen 
in afwijking van artikel 18 van deze 
richtlijn.

Or. en

Amendement 123
Marina Yannakoudakis, Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 94/62/EG

Artikel 4 – lid 1 bis – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze maatregelen kan het zowel gaan 
om nationale reductiestreefcijfers,
economische instrumenten als
handelsbeperkingen in afwijking van 
artikel 18 van deze richtlijn.

Bij niet-wettelijke en niet-bindende aan de 
lidstaten aanbevolen maatregelen kan het 
gaan om vrijwillige reductieregelingen die 
positieve economische 
beloningsinstrumenten omvatten, alsmede 
om handelsbeperkingen in afwijking van 
artikel 18 van deze richtlijn.

Or. en
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Motivering

Het moet aan de lidstaten zijn om uiteindelijk zelf te bepalen hoe zij op een realistische 
manier met het milieuprobleem van plastic draagtassen omgaan, waarbij rekening wordt 
gehouden met wat werkt voor kopers, de praktische inrichting van de levens van mensen en de 
financiële beperkingen waarmee deze te maken hebben. Door middel van het gebruik van 
positieve beloningsinstrumenten, zoals klantenkaarten of kortingen, in plaats van 
dwangmaatregelen, zullen kopers veel eerder bereid zijn hun consumentengedrag te 
veranderen en het gebruik van plastic draagtassen te verminderen.

Amendement 124
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 94/62/EG

Artikel 4 – lid 1 bis – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze maatregelen kan het zowel gaan 
om nationale reductiestreefcijfers, 
economische instrumenten als
handelsbeperkingen in afwijking van 
artikel 18 van deze richtlijn.

Bij deze maatregelen kan het gaan om 
educatieve programma’s voor 
consumenten in het algemeen en kinderen 
in het bijzonder, het gebruik van nationale 
reductiestreefcijfers, economische 
instrumenten, alsmede handelsbeperkingen 
in afwijking van artikel 18 van deze 
richtlijn. Deze handelsbeperkingen mogen 
echter geen totaal verbod op het gebruik 
van lichte plastic draagtassen bevatten.

Or. en

Amendement 125
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 94/62/EG

Artikel 4 – lid 1 bis – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze maatregelen kan het zowel gaan 
om nationale reductiestreefcijfers, 
economische instrumenten als 
handelsbeperkingen in afwijking van 
artikel 18 van deze richtlijn.

Bij deze maatregelen kan het zowel gaan 
om nationale reductiestreefcijfers, 
economische instrumenten als 
handelsbeperkingen in afwijking van 
artikel 18 van deze richtlijn. Om redenen 
van hygiëne of voedselveiligheid of 
vanwege gebruiksgewoonten of het 
ontbreken van alternatieven en om te 
voorkomen dat voedsel wordt weggegooid, 
kunnen de lidstaten minder stringente 
maatregelen of uitzonderingen vaststellen 
voor plastic draagtassen met een dikte van 
minder dan 10 micron. Ook kunnen de 
lidstaten minder stringente maatregelen 
vaststellen voor plastic draagtassen met 
een dikte van meer van 50 micron, gezien 
het hogere hergebruik van deze tassen.

Or. es

Amendement 126
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 94/62/EG

Artikel 4 – lid 1 bis – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze maatregelen kan het zowel gaan
om nationale reductiestreefcijfers, 
economische instrumenten als
handelsbeperkingen in afwijking van 
artikel 18 van deze richtlijn.

Bij deze maatregelen gaat het om 
innovatieve oplossingen, het gebruik van 
nationale reductiestreefcijfers, 
economische instrumenten, alsmede
handelsbeperkingen in afwijking van 
artikel 18 van deze richtlijn.

Or. en
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Amendement 127
Marusya Lyubcheva

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 94/62/EG

Artikel 4 – lid 1 bis – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze maatregelen kan het zowel gaan
om nationale reductiestreefcijfers, 
economische instrumenten als 
handelsbeperkingen in afwijking van 
artikel 18 van deze richtlijn.

Dergelijke programma's omvatten zowel 
nationale reductiestreefcijfers, 
economische instrumenten als 
handelsbeperkingen in afwijking van 
artikel 18 van deze richtlijn.

Or. bg

Amendement 128
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 94/62/EG

Artikel 4 – lid 1 bis – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze maatregelen kan het zowel gaan 
om nationale reductiestreefcijfers, 
economische instrumenten als
handelsbeperkingen in afwijking van 
artikel 18 van deze richtlijn.

Bij deze maatregelen kan het gaan om 
nationale reductiestreefcijfers, 
economische en 
regelgevingsinstrumenten, alsmede
handelsbeperkingen in afwijking van 
artikel 18 van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 129
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 quinquies (nieuw)
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Richtlijn 94/62/EG

Artikel 4 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quinquies) In artikel 4 wordt het 
volgende lid 1 ter ingevoegd:

'1 ter. Onder invloed van zuurstof 
biologisch afbreekbare draagtassen 
voldoen niet aan de doelstellingen van 
deze richtlijn en dienen te worden 
verboden.'

Or. en

Amendement 130
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 94/62/EG

Artikel 4 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis) In artikel 4 wordt het volgende 
lid 1 ter ingevoegd:

'1 ter. Lichte plastic draagtassen die 
biologisch afbreekbaar zijn en die kunnen 
worden hernieuwd door middel van 
biologische recycling, worden vrijgesteld 
van de maatregelen van deze richtlijn, op 
voorwaarde dat aan alle volgende 
voorwaarden wordt voldaan:

a) ze worden niet gratis verstrekt,

(b) ze worden gebruikt in gebieden waar 
ze worden geaccepteerd door de bevoegde 
autoriteiten voor afvalbeheer als 
onderdeel van de regelingen voor 
inzameling en recycling van bioafval, 

(c) ze zijn duidelijk voorzien van een etiket 
met informatie voor de consument over 
het verdere gebruik voor gescheiden 
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inzameling van bioafval,

(d) ze voldoen aan de EU-norm EN 
13432,

(e) ze kunnen zodanig biologisch worden 
afgebroken dat alle materialen onder 
natuurlijke omstandigheden in minder 
dan twee jaar uiteenvallen in kooldioxide, 
biomassa en water.'

Or. en

Amendement 131
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 94/62/EG

Artikel 4 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis) In artikel 4 wordt het volgende 
lid 1 ter ingevoegd:

'1 ter. Lidstaten die een regeling voor 
biologische recycling van bioafval hebben
ingevoerd, kunnen plastic draagtassen 
vrijstellen die voldoen aan norm 
EN 13432 vanuit het gezichtspunt van 
deze richtlijn, op voorwaarde dat aan alle 
volgende voorwaarden wordt voldaan:

i) ze worden niet gratis verstrekt;

ii) ze worden toegestaan door de bevoegde 
autoriteiten voor afvalbeheer als 
onderdeel van de regelingen voor 
biologische recycling van bioafval;

iii) ze zijn duidelijk voorzien van een 
etiket met informatie voor de consument 
over het verdere gebruik voor biologische 
recycling van bioafval,

iv) ze kunnen zodanig biologisch worden 
afgebroken dat alle materialen onder 
natuurlijke omstandigheden kunnen 
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worden afgebroken tot kooldioxide, 
biomassa en water, zoals vereist op grond 
van de relevante CEN-norm.'

Or. en

Motivering

De meest effectieve manier om het gebruik van onnodige draagtassen terug te brengen is om 
voor elke tas een vergoeding te vragen. Heel lichte plastic draagtassen die omwille van de 
levensmiddelenhygiëne nodig zijn, moeten hierop een uitzondering vormen. Lidstaten die 
regelingen voor biologische recycling van bioafval hebben ingevoerd, kunnen 
composteerbare lichte plastic draagtassen die voldoen aan norm EN 13432 vrijstellen van het 
toepassingsgebied van deze richtlijn.

Amendement 132
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 94/62/EG

Artikel 4 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis) In artikel 4 wordt het volgende 
lid 1 ter ingevoegd:

'1 ter. Plastic draagtassen die worden 
gebruikt om losse, onverpakte producten 
te verpakken, worden vrijgesteld van de 
reductiedoelstelling van lid 1 bis, omdat 
zij nodig zijn voor de bescherming van de 
levensmiddelenhygiëne en 
consumentenveiligheid.'

Or. en

Motivering

De zorg voor levensmiddelenhygiëne en volksgezondheid is van het allergrootste belang. 
Tassen die worden gebruikt voor het verpakken van losse, onverpakte producten dienen ter 
bescherming van de levensmiddelenhygiëne en de veiligheid van de consument. Er zijn op het 
moment geen alternatieven die voldoen aan diezelfde doelstelling. Dit soort tassen moet 
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derhalve worden vrijgesteld van de reductiedoelstelling van lid 1 bis.

Amendement 133
Christa Klaß

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw)

Richtlijn 94/62/EG

Artikel 4 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis) In artikel 4 wordt het volgende 
lid 1 ter ingevoegd:

'1 ter. Lidstaten nemen maatregelen die 
ervoor zorgen dat kleinhandelaars in 
voeding geen gratis lichte plastic 
draagtassen verstrekken. Lidstaten zorgen 
ervoor dat deze kleinhandelaars voor 
lichte plastic draagtassen een prijs 
aanrekenen, die doeltreffend en 
proportioneel is.'

Or. en

Amendement 134
Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 94/62/EG

Artikel 4 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis) In artikel 4 wordt het volgende 
lid 1 ter ingevoegd:

'1 ter. De lidstaten zien erop toe dat de 
maatregelen ter vermindering van het 
verbruik van plastic draagtassen niet 
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leiden tot een algemene stijging van de 
productie van verpakkingen.'

Or. en

Amendement 135
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw)

Richtlijn 94/62/EG

Artikel 4 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis) In artikel 4 wordt het volgende lid 
1 ter ingevoegd:

"1 ter. Overeenkomstig het 
voorzorgsbeginsel werkt de Europese 
Unie aan de invoering van een volledig 
verbod op hormoonontregelende 
chemische stoffen in plastic draagtassen 
om een goede bescherming van het milieu 
en van de volksgezondheid te 
waarborgen."

Or. sv

Amendement 136
Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 94/62/EG

Artikel 4 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis) In artikel 4 wordt het volgende 
lid 1 ter ingevoegd:

'1 ter. De lidstaten nemen maatregelen om 
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ervoor te zorgen dat kleinhandelaars niet 
kosteloos draagtassen verstrekken, met 
uitzondering van heel lichte plastic 
draagtassen, of alternatieven voor 
dergelijke heel lichte plastic draagtassen 
als bedoeld in lid 1 quater van dit artikel. 
De lidstaten zorgen ervoor dat 
kleinhandelaars voor lichte plastic 
draagtassen een prijs aanrekenen die 
proportioneel en doeltreffend is om het 
reductiestreefcijfer als bepaald in lid 1 bis 
van dit artikel te bereiken. De lidstaten 
zorgen ervoor dat kleinhandelaars voor 
overige plastic draagtassen ten minste 
dezelfde prijs aanrekenen. De lidstaten 
nemen deze maatregelen uiterlijk op ...*. 
De lidstaten die een gescheiden 
inzameling van bioafval hebben 
ingevoerd, kunnen van kleinhandelaars 
verlangen dat zij de prijs van lichte plastic 
draagtassen die composteerbaar zijn en 
die zijn vervaardigd van ten minste 50 % 
aan biomaterialen die op duurzame wijze 
zijn vervaardigd, met maximaal 50 % 
verlagen.

________________

* PB: gelieve de datum in te voegen: één 
jaar na de inwerkingtreding van deze 
richtlijn.'

Or. en

Motivering

De meest doeltreffende manier om nodeloos gebruik van draagtassen terug te dringen bestaat 
erin ze niet langer kosteloos te verstrekken. Dit moet gelden voor alle draagtassen, niet alleen 
de plastic draagtassen, met uitzondering echter van heel dunne plastic draagtassen of 
alternatieven daarvoor. De lidstaten die een gescheiden inzameling van bioafval hebben 
ingevoerd, kunnen de heffing met 50 % verlagen voor lichte kunststoffen draagtassen die 
volledig composteerbaar zijn. Dit biedt een prikkel om dergelijke tassen slechts dan te 
gebruiken als een goede behandeling ervan gegarandeerd is.

Amendement 137
Andrés Perelló Rodríguez
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 bis
Richtlijn 94/62/EG

Artikel 4 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis) In artikel 4 wordt het volgende lid 1 
ter ingevoegd:

'1 ter. De lidstaten passen in hun 
nationale preventieprogramma's 
maatstaven voor ecologisch ontwerp toe 
voordat een product in de handel wordt 
gebracht, zodat het gebruik van plastic, en 
in het bijzonder van lichte draagtassen, 
wordt beperkt wanneer om redenen van 
hygiëne of voedselveiligheid of omdat er 
geen alternatieve, duurzamere verpakking 
beschikbaar is, het gebruik ervan moet 
worden toegestaan voor een bepaald 
product.'

Or. es

Motivering

Bepaalde elektronische producten of producten van textiel worden nogal eens dubbel verpakt, 
hetgeen vaak onnodig is. Voorbeelden hiervan zijn in plastic verpakte overhemden in dozen, 
huishoudelijke apparaten in dozen met plastic verpakkingen voor elke afzonderlijke kabel enz.

Amendement 138
Anna Rosbach

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 94/62/EG

Artikel 4 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis) In artikel 4 wordt een nieuw 
lid 1 ter ingevoegd:
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'1 ter. De lidstaten nemen maatregelen om 
ervoor te zorgen dat het gebruik van heel 
lichte plastic draagtassen waarin droge, 
losse, onverpakte levensmiddelen zoals 
fruit, groenten en suikergoed worden 
verpakt, wordt teruggedrongen of dat deze 
tassen geleidelijk worden vervangen door 
draagtassen van milieuvriendelijke 
materialen die op duurzame wijze zijn 
vervaardigd. De lidstaten nemen deze 
maatregelen uiterlijk op ...*.

______________

* PB: gelieve de datum in te voegen: één 
jaar na de inwerkingtreding van deze 
richtlijn.'

Or. en

Amendement 139
Anna Rosbach

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 ter (nieuw)
Richtlijn 94/62/EG

Artikel 4 – lid 1 quater (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter) In artikel 4 wordt een nieuw lid 
2 quater ingevoegd:

'1 quater. De lidstaten zien erop toe dat de 
maatregelen ter vermindering van het 
verbruik van lichte plastic draagtassen 
niet leiden tot een algemene stijging van 
de productie van verpakkingen of van 
afval, met inbegrip van voedselafval.'

Or. en

Amendement 140
Corinne Lepage
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 94/62/EG

Artikel 4 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis) In artikel 4 wordt het volgende 
lid 1 ter ingevoegd:

'1 ter. Consumenten moeten van 
kleinhandelaars gelegenheid krijgen om 
alle verpakkingen die zij overbodig achten 
te weigeren en op de plaats van verkoop te 
laten, met name als het gaat om 
draagtassen. Kleinhandelaars zorgen er 
dan voor dat deze verpakkingen worden 
hergebruikt of gerecycled.'

Or. en

Amendement 141
Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 ter (nieuw)
Richtlijn 94/62/EG

Bijlage II - punt 3 - letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter) In bijlage II wordt lid 3, letter d als 
volgt gewijzigd:

'Biologisch afbreekbaar verpakkingsafval 
moet zodanig fysisch, chemisch, 
thermisch of biologisch afbreekbaar zijn 
dat al het materiaal onder natuurlijke 
omstandigheden in minder dan een jaar 
uiteenvalt in kooldioxide, biomassa en 
water.'

Or. en
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Amendement 142
Andrés Perelló Rodríguez

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 ter (nieuw)
Richtlijn 94/62/EG

Artikel 4 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter) In artikel 4 wordt het volgende lid 1 
quater ingevoegd:

'1 quater. De Commissie en de lidstaten 
organiseren, ten minste in het eerste jaar 
na de inwerkingtreding van de richtlijn, 
voorlichtings- en 
bewustmakingscampagnes voor het grote 
publiek over de negatieve gevolgen van
een buitensporig gebruik van 
conventionele plastic draagtassen voor het 
milieu.'

Or. es

Amendement 143
Andrés Perelló Rodríguez

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 quater (nieuw)
Richtlijn 94/62/EG

Artikel 4 – lid 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater) In artikel 4 wordt het volgende 
lid 1 quinquies ingevoegd:

'1 quinquies. De maatregelen om het 
gebruik van plastic draagtassen te 
verminderen gaan vergezeld van 
maatregelen op het gebied van ecologisch 
ontwerp, zoals bijvoorbeeld de beperking 
van het oppervlak dat met 
reclameboodschappen of merktekens mag 
worden bedrukt, zodat ook het gebruik 
van voor het milieu schadelijke inkten en 
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kleurstoffen wordt beperkt. Deze bepaling 
is niet van toepassing op boodschappen of 
advertenties over de milieueffecten van 
het gebruik van plastic draagtassen in de 
lidstaten die voor dit soort informatieve 
boodschappen kiezen.'

Or. es

Amendement 144
Sophie Auconie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 94/62/EG
Artikel 4 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. De lidstaten nemen maatregelen 
om ervoor te zorgen dat heel lichte plastic 
draagtassen waarin droge, losse, 
onverpakte levensmiddelen zoals fruit, 
groenten en suikergoed worden verpakt, 
worden teruggedrongen of geleidelijk 
worden vervangen door draagtassen van 
hergebruikte materialen of van 
materialen van biologische oorsprong 
indien zij een gescheiden inzameling van 
bioafval hebben ingevoerd. De lidstaten 
nemen deze maatregelen uiterlijk op ...*.

________________

* PB: gelieve datum in te vullen: 2 jaar na 
de inwerkingtreding van deze richtlijn...*

Or. fr

Motivering

Amendement 25 van de rapporteur moet van kringlooppapier worden uitgebreid naar 
hergebruikte materialen in bredere zin.

Amendement 145
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 94/62/EG

Artikel 6 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis) Er wordt een nieuw artikel 6 bis 
ingevoerd:

'Artikel 6 bis

Soorten reductiemaatregelen met 
betrekking tot plastic draagtassen

1. De lidstaten voeren een hiërarchie 
(trapsgewijs model) in, waarbij reductie 
bovenaan staat, gevolgd door 
herbruikbare tassen, tassen die 
afbreekbaar zijn onder 
omgevingsomstandigheden, tassen die 
afbreekbaar zijn onder industriële 
omstandigheden en lichte plastic 
draagtassen voor eenmalig gebruik.

2. De lidstaten nemen maatregelen om de 
beschikbaarheid van lichte plastic 
draagtassen en tassen die onder 
industriële omstandigheden biologisch 
afbreekbaar zijn te beperken op de plaats 
van verkoop van goederen of producten, 
waar ze worden verstrekt aan 
consumenten. In 2020 gaat een verbod op 
dit soort tassen in; als 
overgangsmaatregel zal een heffing 
worden gehanteerd.

Indien er geen alternatieven voorhanden 
zijn kunnen lichte plastic draagtassen 
worden gebruikt voor verpakking van 
verse producten (bijvoorbeeld zuivel of 
vlees).

Tassen die onder industriële 
omstandigheden biologisch afbreekbaar 
zijn, worden alleen geleverd wanneer 
distributeurs naar redelijkheid kunnen 
verwachten dat die tassen ook worden 
ingezameld – bv. tassen voor de 
inzameling van gemeentelijk bioafval –
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teneinde een aanvullende afvalstroom te 
vermijden. De tassen worden zodanig 
ontworpen dat ze op dezelfde wijze 
kunnen worden verwerkt als bioafval.

Herbruikbare en onder 
omgevingsomstandigheden biologisch 
afbreekbare tassen kunnen tot 2020 aan 
consumenten worden verstrekt. In de 
levensmiddelensector wordt voor die 
tassen een heffing in rekening gebracht 
overeenkomstig de doelstellingen van deze 
richtlijn.

3. In het geval tassen onder 
omgevingsomstandigheden biologisch 
afbreekbaar zijn, staat dit duidelijk 
afgebeeld op de tas aan de hand van een 
merkteken, kenmerk of kleurencode. De 
Commissie is bevoegd gedelegeerde 
handelingen aan te nemen om dergelijke 
aanduidingen te definiëren, opdat deze in 
de gehele Unie herkenbaar zijn. De 
lidstaten kunnen maatregelen aannemen 
om overige kenmerken aan te geven, zoals 
herbruikbaarheid, recyclebaarheid en 
afbreekbaarheid.

4. Tassen van biologische oorsprong 
hebben geen schadelijk effect op de 
landbouwproductie ten behoeve van 
menselijke en dierlijke consumptie of op 
het milieu; materialen worden uitsluitend 
gebruikt als zij voldoen aan het 
trapsgewijze beginsel van biomassa.

Overeenkomstig EU-norm EN 16575 
wordt onder een product van biologische 
oorsprong een product verstaan dat 
volledig of gedeeltelijk is vervaardigd uit 
biomassa.'

Or. en

Amendement 146
Anna Rosbach
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten doen de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in werking 
treden om uiterlijk twaalf maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn aan 
deze richtlijn te voldoen. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen 
onverwijld mede.

De lidstaten keuren de nodige initiatieven, 
bewustwordingscampagnes, wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen goed om 
uiterlijk twaalf maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn aan 
deze richtlijn te voldoen. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen 
onverwijld mede teneinde de uitwisseling 
van goede praktijken tussen de lidstaten te 
bevorderen.

Or. en

Amendement 147
Marusya Lyubcheva

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten doen de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in werking 
treden om uiterlijk twaalf maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn aan 
deze richtlijn te voldoen. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen 
onverwijld mede.

De lidstaten herzien indien noodzakelijk 
hun eigen nationale wetgeving en doen de 
nodige wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen in werking treden om uiterlijk 
twaalf maanden na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn aan deze richtlijn te 
voldoen. Zij delen de Commissie de tekst 
van die bepalingen onverwijld mede.

Or. bg

Amendement 148
Anna Rosbach

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de lidstaten die bepalingen 
aannemen, wordt in die bepalingen zelf of 
bij de officiële bekendmaking ervan naar 
deze richtlijn verwezen. De regels voor 
deze verwijzing worden vastgesteld door 
de lidstaten.

Wanneer de lidstaten die wettelijke 
bepalingen aannemen, wordt in die 
bepalingen zelf of bij de officiële 
bekendmaking ervan naar deze richtlijn 
verwezen. De regels voor deze verwijzing 
worden vastgesteld door de lidstaten.

Or. en

Motivering

Dit moet niet verplicht zijn voor niet-wettelijke bepalingen of campagnes.

Amendement 149
Anna Rosbach

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval dat lidstaten reeds 
maatregelen hebben genomen gedurende 
of na het kalenderjaar 2006, wordt de 
referentie gevormd door de totale 
hoeveelheid lichte plastic draagtassen die 
werd gebruikt in het kalenderjaar 2005.

Or. en

Motivering

Het is nodig om een referentie in te voeren, zodat rekening kan worden gehouden met de 
prestaties van de lidstaten in het verleden.

Amendement 150
Marusya Lyubcheva
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten delen de Commissie de 
tekst mee van de voornaamste bepalingen 
van intern recht die zij vaststellen op het 
door deze richtlijn bestreken gebied.

2. De lidstaten delen de Commissie de 
tekst mee van hun programma's en van de 
voornaamste bepalingen van intern recht 
die zij vaststellen op het door deze richtlijn 
bestreken gebied.

Or. bg

Amendement 151
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 bis

1. Vijf jaar na de inwerkingtreding van 
deze richtlijn verricht de Commissie een 
onderzoek naar de effectiviteit ervan.

2. Het onderzoek omvat tevens een 
beoordeling van het invoeren van 
reductiedoelstellingen voor lichte plastic 
draagtassen, die op de plaats van verkoop 
van goederen of producten aan 
consumenten worden verstrekt voor het 
verpakken van losse, onverpakte 
levensmiddelen zoals rauw vlees, vis, 
zuivel, fruit, groente en suikergoed.

Or. en


