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9.4.2014 A7-0174/50 

Amendement  50 

Julie Girling 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A7-0174/2014 

Margrete Auken 

Vermindering van het verbruik van lichte plastic draagtassen 

COM(2013)0761 – C7-0392/2013 – 2013/0371(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 5 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 bis) Bij de maatregelen van de lidstaten 

kan het gaan om economische 

instrumenten zoals prijsmaatregelen, die 

bijzonder doeltreffend zijn gebleken om 

het gebruik van plastic draagtassen te 

verminderen. De lidstaten kunnen 

ondernemingen die levensmiddelen 

verkopen, aanmoedigen om op de plaats 

van verkoop van goederen of producten 

niet kosteloos plastic draagtassen 

verstrekken, met uitzondering van heel 

lichte plastic draagtassen of alternatieven 

voor dergelijke heel lichte plastic 

draagtassen. De lidstaten kunnen tevens 

ondernemingen die uitsluitend niet-

levensmiddelen verkopen, stimuleren op 

de plaats van verkoop van goederen of 

producten niet kosteloos plastic 

draagtassen te verstrekken. 

Or. en 
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9.4.2014 A7-0174/51 

Amendement  51 

Julie Girling 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A7-0174/2014 

Margrete Auken 

Vermindering van het verbruik van lichte plastic draagtassen 

COM(2013)0761 – C7-0392/2013 – 2013/0371(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 6 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (6 bis) Plastic draagtassen die worden 

gebruikt om vochtige, losse 

levensmiddelen zoals rauw vlees, vis of 

zuivel te verpakken en plastic tassen die 

worden gebruikt om onverpakte 

producten van de voedselindustrie te 

dragen of om onverpakt of los verpakt 

voedsel en dranken te dragen die bestemd 

zijn voor consumptie direct of kort na 

aankoop, zijn nodig voor de 

levensmiddelenhygiëne en moeten 

derhalve van het toepassingsgebied van 

deze richtlijn worden uitgesloten. 

Or. en 
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9.4.2014 A7-0174/52 

Amendement  52 

Julie Girling 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A7-0174/2014 

Margrete Auken 

Vermindering van het verbruik van lichte plastic draagtassen 

COM(2013)0761 – C7-0392/2013 – 2013/0371(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 6 ter (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (6 ter) Plastic draagtassen van 

composteerbaar materiaal zijn minder 

schadelijk voor het milieu dan traditionele 

plastic draagtassen, wanneer bioafval 

wordt ingezameld. In de gevallen waarin 

het gebruik van plastic draagtassen 

belangrijke voordelen oplevert, met name 

wanneer heel lichte plastic draagtassen 

worden gebruikt voor droge, losse, 

onverpakte levensmiddelen zoals fruit, 

groenten en suikergoed, moeten deze 

traditionele heel lichte plastic draagtassen 

geleidelijk worden vervangen door 

composteerbare heel lichte plastic 

draagtassen, mits bioafval wordt 

ingezameld. 

Or. en 
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9.4.2014 A7-0174/53 

Amendement  53 

Julie Girling 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A7-0174/2014 

Margrete Auken 

Vermindering van het verbruik van lichte plastic draagtassen 

COM(2013)0761 – C7-0392/2013 – 2013/0371(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt -1 (nieuw) 

Richtlijn 94/62/EG 

Artikel 3 – punt -2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (-1) In artikel 3 wordt een nieuw punt -2 

bis ingevoegd: 

 "-2 bis. "plastic draagtassen": 

draagtassen, met of zonder handgreep, 

van materialen van kunststof – zoals 

gedefinieerd in artikel 3, punt 1, van 

Verordening (EU) nr. 10/2011 – die aan 

consumenten worden verstrekt op de 

plaats van verkoop van goederen of 

producten ten behoeve van het dragen van 

goederen. Plastic draagtassen die om 

redenen van levensmiddelenhygiëne 

worden gebruikt om vochtige, losse 

levensmiddelen zoals rauw vlees, vis of 

zuivel te verpakken en plastic tassen die 

worden gebruikt om onverpakte 

producten van de voedselindustrie te 

dragen of om onverpakt of los verpakt 

voedsel en dranken te dragen die bestemd 

zijn voor consumptie direct of kort na 

aankoop, worden voor de toepassing van 

deze richtlijn niet beschouwd als plastic 

draagtassen." 

Or. en 



 

AM\1026610NL.doc  PE533.805v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

9.4.2014 A7-0174/54 

Amendement  54 

Julie Girling 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A7-0174/2014 

Margrete Auken 

Vermindering van het verbruik van lichte plastic draagtassen 

COM(2013)0761 – C7-0392/2013 – 2013/0371(COD) 

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. 

De lidstaten kunnen gebruikmaken van 

economische instrumenten om aan de in 

deze richtlijn gestelde eisen te voldoen. De 

betrokken maatregelen mogen echter 

geen middel tot willekeurige discriminatie, 

noch een verkapte beperking van de 

handel tussen de lidstaten vormen. 

Or. en 

 

 


