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BEKNOPTE MOTIVERING 

Het initiatief met betrekking tot kunststofproducten voor eenmalig gebruik maakt deel uit van 

de bredere agenda van de EU inzake de circulaire economie. Het betreft economische 

stimuleringsmaatregelen om het zwerfvuil op zee te verminderen. Hierbij gaat het met name 

om de negatieve externaliteiten van kunststofproducten voor eenmalig gebruik. 

Externaliteiten zijn de niet‑ gecompenseerde gevolgen van economische beslissingen voor 

derden. Deze maken geen onderdeel uit van het besluitvormingsproces van de veroorzaker. 

Vanuit economisch oogpunt vertegenwoordigen ze een vorm van marktfalen, waardoor 

ingrijpen door de staat nodig kan zijn. 

Het voorkomen en verminderen van kunststofzwerfvuil op zee bestaande uit 

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

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

kunststoffenstrategie. Na het aanpakken van plastic tassen in 2015 is vastgesteld dat tien 

SUP‑ producten en vistuig (de zogenaamde microplastics) 70 % van het zwerfvuil op zee 

uitmaken. Het is belangrijk dat de EU en de lidstaten passend reageren om de milieuaspecten 

van zwerfvuil op zee aan te pakken door de hoeveelheid plastics in de oceanen en op stranden 

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

van de overstap van plastics naar een circulaire economie. 

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

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

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

en dat geen van die landen een EU‑ lidstaat is. De rapporteur dringt dan ook aan op een 

mondiale benadering voor het aanpakken van verontreiniging door plastics, en hamert op het 

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

van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de VN. 

De financiële sector moet bedrijven helpen meer te investeren in duurzame oplossingen 

alvorens overheden overgaan tot beleidsmaatregelen. De rapporteur spreekt de voorkeur uit 

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

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

betrekking tot op kostenefficiëntere wijze te recycleren, biologisch afbreekbare of 

niet‑ verontreinigende producten worden bevorderd. Deze nieuwe normen moeten binnen een 

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

kunnen aanpassen (in de wetenschap dat de overgrote meerderheid van de 50 000 

plasticconverterende bedrijven in de EU kmo's zijn). 

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

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

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

en stimulansen voor het terugbrengen van vistuig voor vissers, een besparing van 

2,6 miljoen ton CO2-equivalent zou kunnen opleveren en milieuschade ten belope van 

11 miljard EUR zou kunnen helpen vermijden. De nalevingskosten voor het bedrijfsleven 

bedragen 2 miljard EUR en de kosten voor afvalbeheer 510 miljoen EUR. De consumenten 

zouden ongeveer 6,5 miljard EUR besparen, terwijl een depositofonds of een equivalent 

systeem de consumenten 1,4 miljard EUR extra zou kosten. De Commissie raamt dat de extra 

kosten voor de visserijsector in het beste scenario 0,16 % van de inkomsten zullen bedragen. 
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De Commissie levert evenwel geen gegevens betreffende de implementatiekosten van 

volledig aan de eindverbruiker doorberekende EPR. 

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

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

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

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

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

wetenschappelijke vaardigheden. Hoewel het initiatief ter vermindering van SUP-plastics 

wordt toegejuicht, is een evenwichtige benadering nodig die evenredigheid waarborgt. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de bevoegde Commissie 

milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in 

aanmerking te nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging -1 (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (-1) Economische welvaart van de 

Unie is onlosmakelijk verbonden met de 

milieuduurzaamheid op de lange termijn. 

Verhoging van de duurzaamheid van 

economische modellen van de lidstaten 

kan nieuwe mogelijkheden bieden voor 

innovatie, het concurrentievermogen en 

het creëren van nieuwe banen. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging -1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (-1 bis)  Uitdagingen die zijn verbonden 

aan de behandeling van kunststofafval 

kunnen worden omgezet in een kans voor 

de Europese industrie om wereldwijd 

leider te worden als het gaat om het 

voorzien in oplossingen voor de overgang 

naar een circulaire economie. 
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Amendement  3 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Zwerfvuil op zee is 

grensoverschrijdend en wordt erkend als 

een wereldwijd probleem. Het zwerfvuil op 

zee verminderen, is van essentieel belang 

voor het bereiken van duurzame-

ontwikkelingsdoelstelling nr. 14 van de 

Verenigde Naties, waarin wordt 

opgeroepen tot het behoud en duurzame 

gebruik van de oceanen, zeeën en mariene 

resources met het oog op duurzame 

ontwikkeling36. De Unie moet haar 

bijdrage leveren aan het aanpakken van 

zwerfvuil op zee en zou als voorbeeld voor 

de rest van de wereld moeten kunnen 

dienen. In deze context werkt de Unie 

samen met partners in een aantal 

internationale fora zoals G20, G7 en de 

Verenigde Naties ter bevordering van 

gecoördineerde actie. Dit initiatief maakt 

deel uit van de inspanningen van de Unie 

op dit gebied. 

(3) Zwerfvuil op zee is 

grensoverschrijdend en wordt erkend als 

een wereldwijd probleem. Preventie en 

beheer van kunststofafval zijn het meest 

succesvol en doelmatig indien er 

internationaal wordt samengewerkt en 

wanneer er gebruik wordt gemaakt van 

een wetenschappelijke, empirisch 

onderbouwde aanpak. Het zwerfvuil op 

zee verminderen, is van essentieel belang 

voor het bereiken van duurzame-

ontwikkelingsdoelstelling nr. 14 van de 

Verenigde Naties, waarin wordt 

opgeroepen tot het behoud en duurzame 

gebruik van de oceanen, zeeën en mariene 

resources met het oog op duurzame 

ontwikkeling36. De Unie moet haar 

bijdrage leveren aan het aanpakken van 

zwerfvuil op zee en zou als voorbeeld voor 

de rest van de wereld moeten kunnen 

dienen. In deze context moet de Unie haar 

samenwerking versterken, in het bijzonder 

met de meest vervuilende landen, en 

samen met partners op internationale 

niveau, zoals G20, G7 en de Verenigde 

Naties, gecoördineerde actie bevorderen. 

Dit initiatief maakt deel uit van de 

inspanningen van de Unie voor de 

vermindering van afval ten behoeve van 

een duurzame en circulaire economie.  

__________________ __________________ 

36 De op 25 september 2015 door de 

Algemene Vergadering van de Verenigde 

Naties aangenomen Agenda 2030 voor 

duurzame ontwikkeling. 

36 De op 25 september 2015 door de 

Algemene Vergadering van de Verenigde 

Naties aangenomen Agenda 2030 voor 

duurzame ontwikkeling. 

 

Amendement  4 
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Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 7 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Om de inspanningen te 

concentreren op de gebieden waar zij het 

hardst nodig zijn, zou deze richtlijn alleen 

van toepassing moeten zijn op de vaakst 

aangetroffen kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik, die in aantal stuks naar 

schatting ongeveer 86 % 

vertegenwoordigen van alle 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

die op de stranden van de Unie wordt 

aangetroffen. 

(7) Om de inspanningen te 

concentreren op de gebieden waar zij het 

hardst nodig zijn, zou deze richtlijn van 

toepassing moeten zijn op de meest 

frequent aangetroffen kunststofproducten 

voor eenmalig gebruik, die in aantal stuks 

naar schatting ongeveer 86 % 

vertegenwoordigen van alle 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

die op de stranden van de Unie wordt 

aangetroffen, alsmede op vistuig. De 

overgang naar een circulaire economie 

vereist een vermindering van het algehele 

gebruik van het aantal 

kunststofproducten voor eenmalig 

gebruik. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 7 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 bis) Deze richtlijn geldt onverminderd 

de bepalingen van Richtlijn 94/62/EG 

betreffende kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik die worden beschouwd 

als verpakkingsartikelen als gedefinieerd 

in artikel 3, lid 1, van die richtlijn. 

Motivering 

Er is enige verduidelijking nodig ten aanzien van kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

die onder Richtlijn 94/62/EG vallen. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 8 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Kunststofproducten voor eenmalig 

gebruik kunnen van een grote 

verscheidenheid aan kunststoffen worden 

gemaakt. Kunststoffen worden doorgaans 

gedefinieerd als polymere materialen 

waaraan eventueel additieven zijn 

toegevoegd. Sommige natuurlijke 

polymeren zouden echter ook onder deze 

definitie kunnen vallen. Niet-

gemodificeerde natuurlijke polymeren 

dienen er niet onder te vallen, aangezien zij 

van nature in het milieu voorkomen. 

Daarom zou de definitie van polymeer in 

artikel 3, lid 5, van Verordening (EG) 

nr. 1907/2006 van het Europees Parlement 

en de Raad43 moeten worden aangepast en 

zou voor deze richtlijn een aparte definitie 

voor kunststoffen moeten worden 

ingevoerd. Kunststoffen die met 

gemodificeerde natuurlijke polymeren 

worden geproduceerd of kunststoffen die 

op basis van biologische, fossiele of 

synthetische basisstoffen worden 

geproduceerd, komen niet in de natuur 

voor en moeten dan ook binnen de 

werkingssfeer van deze richtlijn vallen. De 

aangepaste definitie van kunststoffen moet 

daarom ook op polymeren gebaseerde 

rubberen producten en biologische en 

biologisch afbreekbare kunststoffen 

omvatten, ongeacht of zij al dan niet van 

biomassa zijn afgeleid en/of bedoeld zijn 

om na verloop van tijd biologisch af te 

breken. Sommige polymere materialen 

zoals polymere coatings, verven, inkten en 

lijmen kunnen niet fungeren als structureel 

hoofdbestanddeel van eindmaterialen en 

eindproducten. Het is niet nodig dat die 

materialen in deze richtlijn aan de orde 

komen en zij moeten ook niet onder de 

definitie vallen. 

(8) Kunststofproducten voor eenmalig 

gebruik kunnen van een grote 

verscheidenheid aan kunststoffen worden 

gemaakt. Kunststoffen worden doorgaans 

gedefinieerd als polymere materialen 

waaraan eventueel additieven zijn 

toegevoegd. Sommige natuurlijke 

polymeren zouden echter ook onder deze 

definitie kunnen vallen. Niet-

gemodificeerde natuurlijke polymeren 

dienen er niet onder te vallen, aangezien zij 

van nature in het milieu voorkomen. 

Daarom zou de definitie van polymeer in 

artikel 3, lid 5, van Verordening (EG) 

nr. 1907/2006 van het Europees Parlement 

en de Raad43 moeten worden aangepast en 

zou voor deze richtlijn een aparte definitie 

voor kunststoffen moeten worden 

ingevoerd. Kunststoffen die met 

gemodificeerde natuurlijke polymeren 

worden geproduceerd of kunststoffen die 

op basis van biologische, fossiele of 

synthetische basisstoffen worden 

geproduceerd, komen niet in de natuur 

voor en moeten dan ook binnen de 

werkingssfeer van deze richtlijn vallen. De 

aangepaste definitie van kunststoffen moet 

daarom ook op polymeren gebaseerde 

rubberen producten en biologische en 

biologisch afbreekbare kunststoffen 

omvatten, ongeacht of zij al dan niet van 

biomassa zijn afgeleid en/of bedoeld zijn 

om na verloop van tijd biologisch af te 

breken. Sommige polymere materialen 

zoals polymere coatings, 

bekledingsmaterialen of lagen, verven, 

inkten en lijmen kunnen niet fungeren als 

structureel hoofdbestanddeel van 

eindmaterialen en eindproducten. Het is 

niet nodig dat die materialen in deze 

richtlijn aan de orde komen en zij moeten 

ook niet onder de definitie vallen. 

_________________ _________________ 

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

Europees Parlement en de Raad van 18 

december 2006 inzake de registratie en 

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

Europees Parlement en de Raad van 18 

december 2006 inzake de registratie en 
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beoordeling van en de autorisatie en 

beperkingen ten aanzien van chemische 

stoffen (REACH), tot oprichting van een 

Europees Agentschap voor chemische 

stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 

1999/45/EG en houdende intrekking van 

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

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

Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG 

van de Raad en de Richtlijnen 

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

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

van 30.12.2006, blz. 1). 

beoordeling van en de autorisatie en 

beperkingen ten aanzien van chemische 

stoffen (REACH), tot oprichting van een 

Europees Agentschap voor chemische 

stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 

1999/45/EG en houdende intrekking van 

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

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

Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG 

van de Raad en de Richtlijnen 

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

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

van 30.12.2006, blz. 1). 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Voor sommige kunststofproducten 

voor eenmalig gebruik zijn nog geen 

geschikte en duurzamere alternatieven 

algemeen beschikbaar; naar verwachting 

zal de consumptie van dergelijke 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

toenemen. Om die trend te keren en 

inspanningen voor duurzamere oplossingen 

te bevorderen, zouden de lidstaten 

verplicht moeten worden om de nodige 

maatregelen te nemen zodat zij de 

consumptie van die producten aanzienlijk 

kunnen verminderen, zonder daarbij 

afbreuk te doen aan de hygiëne en 

veiligheid van de levensmiddelen, goede 

hygiënische praktijken, goede 

productiepraktijken, de informatieverlening 

aan de consument of de in de 

voedingsmiddelenwetgeving van de Unie44 

vastgestelde traceerbaarheidseisen. 

(11) Voor sommige kunststofproducten 

voor eenmalig gebruik zijn nog geen 

geschikte en duurzamere alternatieven 

algemeen beschikbaar; naar verwachting 

zal de consumptie van dergelijke 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

toenemen. Om inspanningen voor 

duurzamere oplossingen te bevorderen, 

zouden de lidstaten verplicht moeten 

worden om de nodige maatregelen te 

nemen zodat zij de consumptie van die 

producten aanzienlijk kunnen verminderen, 

zoals voor plastic zakken het geval is 

krachtens Richtlijn 94/62/EG, en 

onverminderd artikel 18 van Richtlijn 

94/62/EG, zonder daarbij afbreuk te doen 

aan de hygiëne en veiligheid van de 

levensmiddelen, goede hygiënische 

praktijken, goede productiepraktijken, de 

informatieverlening aan de consument of 

de in de voedingsmiddelenwetgeving van 

de Unie44 vastgestelde 

traceerbaarheidseisen. De lidstaten moeten 

het gebruik aanmoedigen van 

herbruikbare producten die geschikt zijn 

voor een circulaire economie, zonder het 

vrije verkeer van goederen op de interne 
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markt in gevaar te brengen en zonder de 

concurrentie tussen EU-producenten en 

producenten buiten de EU te verstoren. 

Alle maatregelen die een aanzienlijke 

vermindering van het verbruik van 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

beogen, moeten in verhouding staan tot de 

doelstellingen van deze richtlijn. Bij die 

maatregelen moet rekening worden 

gehouden met de effecten van producten 

gedurende hun volledige levenscyclus.  

__________________ __________________ 

 43 bis Richtlijn 94/62/EEG van de Raad van 

20 december 1994 inzake de behandeling 

van stedelijk afvalwater (PB L 365 van 

31.12.1994, blz. 10). 

44 Verordening (EG) 178/2002 tot 

vaststelling van de algemene beginselen en 

voorschriften van de 

levensmiddelenwetgeving (PB L 31 van 

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

852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne 

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

Verordening (EG) nr. 1935/2004 inzake 

materialen en voorwerpen bestemd om met 

levensmiddelen in contact te komen en 

andere relevante wetgeving met betrekking 

tot voedselveiligheid, hygiëne en 

etikettering (PB L 338 van 13.11.2004, blz. 

4-17). 

44 Verordening (EG) 178/2002 tot 

vaststelling van de algemene beginselen en 

voorschriften van de 

levensmiddelenwetgeving (PB L 31 van 

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

852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne 

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

Verordening (EG) nr. 1935/2004 inzake 

materialen en voorwerpen bestemd om met 

levensmiddelen in contact te komen en 

andere relevante wetgeving met betrekking 

tot voedselveiligheid, hygiëne en 

etikettering (PB L 338 van 13.11.2004, blz. 

4-17). 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 11 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (11 bis) De lidstaten moeten in 

overeenstemming met Richtlijn 94/62/EG 

worden verplicht de Commissie in kennis 

te stellen van ontwerpmaatregelen met 

betrekking tot verpakkingen voordat zij 

deze goedkeuren, zodat kan worden 

nagegaan of die maatregelen de werking 

van de interne markt mogelijk zullen 
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belemmeren. 

Motivering 

Het is belangrijk te zorgen voor samenhang tussen Richtlijn 94/62/EG, met name artikel 16 

(Kennisgeving) en artikel 18 (Vrij in de handel brengen), en deze richtlijn wanneer het over 

kunststofverpakking voor eenmalig gebruik gaat en om de interne markt voor verpakkingen 

veilig te stellen. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Sommige kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik komen in het milieu 

terecht door een ongepaste verwijdering 

via rioleringen of een andere ongepaste 

lozing in het milieu. Daarom moeten 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

die vaak via rioleringen of op andere 

ongepaste manieren worden afgevoerd, 

onderworpen worden aan 

markeringsvoorschriften. De markering 

moet de consumenten informeren over 

passende manieren afval te verwijderen 

en/of over verwijderingsmogelijkheden die 

vermeden moeten worden en/of over de 

negatieve gevolgen van zwerfvuil op het 

milieu als gevolg van verkeerde 

verwijdering. De Commissie moet 

gemachtigd worden een geharmoniseerd 

formaat voor de markering vast te stellen 

en dient deze voor te leggen aan 

representatieve groepen consumenten, om 

te verifiëren of de voorgestelde markering 

duidelijk genoeg is en het juiste effect 

heeft. 

(14) Sommige kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik komen in het milieu 

terecht door een ongepaste verwijdering 

via rioleringen of een andere ongepaste 

lozing in het milieu. Daarom moeten 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

die vaak via rioleringen of op andere 

ongepaste manieren worden afgevoerd, 

onderworpen worden aan 

markeringsvoorschriften. De markering 

moet de consumenten informeren over 

passende manieren afval te verwijderen 

en/of over verwijderingsmogelijkheden die 

vermeden moeten worden en/of over de 

negatieve gevolgen van zwerfvuil op het 

milieu als gevolg van verkeerde 

verwijdering. De Commissie moet 

gemachtigd worden een geharmoniseerd 

formaat voor de markering, bijvoorbeeld 

een logo, vast te stellen en dient deze voor 

te leggen aan representatieve groepen 

consumenten, om te verifiëren of de 

voorgestelde markering duidelijk genoeg is 

en het juiste effect heeft. Daarbij moet de 

Commissie rekening houden met de 

bestaande sectorale vrijwillige 

overeenkomsten die daartoe zijn gesloten. 

Voorts kunnen de lidstaten regels 

vaststellen inzake afschrikkende boetes en 

sancties voor degenen die ervoor 

verantwoordelijk zijn dat zwerfafval in het 
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milieu terechtkomt. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 15 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Voor kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik waarvoor geen geschikte 

en duurzamere alternatieven algemeen 

beschikbaar zijn, moeten de lidstaten, 

volgens het beginsel dat de vervuiler 

betaalt, ook regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid 

invoeren, ter dekking van de kosten van het 

afvalbeheer, het opruimen van het 

zwerfvuil en de 

bewustmakingsmaatregelen ter preventie 

en vermindering van dergelijk zwerfvuil. 

(15) Voor kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik waarvoor geen geschikte 

en duurzamere alternatieven algemeen 

beschikbaar zijn, moeten de lidstaten, 

volgens het beginsel dat de vervuiler 

betaalt, ook regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid 

invoeren, ter dekking van de noodzakelijke 

kosten van het afvalbeheer in 

overeenstemming met de artikelen 8 en 

8 bis van Richtlijn 2008/98/EG en 

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

kosten van bewustmakingsmaatregelen ter 

preventie en vermindering van zwerfvuil. 

Motivering 

De bestrijding van zwerfvuil moet een inspanning zijn van bevoegde autoriteiten, producenten 

en consumenten. Het zwerfvuilprobleem wordt niet opgelost door de producenten de kosten 

voor de opruiming te laten betalen, maar door het gedrag van de consument te veranderen 

door middel van voorlichting en handhaving van de bestaande wetgeving. Zwerfvuil 

voorkomen is veel doeltreffender. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 15 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (15 bis) Er moet worden gezorgd 

voor een uniforme tenuitvoerlegging van 

de maatregelen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid 

teneinde concurrentieverstoring op de 

interne markt te vermijden. 
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Amendement  12 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 15 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (15 ter) Economische 

stimuleringsmaatregelen kunnen de 

keuzes van consumenten beïnvloeden, 

bepaalde consumentengewoontes aan- of 

ontmoedigen en aldus worden gebruikt als 

doelmatig hulpmiddel aan de bron om het 

effect van bepaalde kunststoffen op het 

milieu te verminderen. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Het feit dat achtergelaten, verloren 

en weggegooid vistuig dat kunststoffen 

bevat zo'n groot aandeel vormt van het 

zwerfvuil op zee geeft aan dat de bestaande 

wettelijke voorschriften46 onvoldoende 

stimulansen bieden om dergelijk vistuig 

naar de kust terug te brengen om daar 

ingezameld en verwerkt te worden. Het 

systeem voor indirecte bijdragen voor het 

afgeven van afval zoals voorzien in de EU-

wet inzake havenontvangstvoorzieningen 

maakt het minder aantrekkelijk voor 

schepen om hun afval op zee lozen en 

verzekert een recht van afgifte. Dat 

systeem zou echter moeten worden 

aangevuld met andere manieren om 

vissers financieel te stimuleren hun 

afgedankte vistuig naar de kust terug te 

brengen en zo een mogelijke verhoging 

van de te betalen indirecte afvalbijdrage te 

vermijden. Aangezien kunststoffen 

bestanddelen van vistuig een hoog 

recyclagepotentieel hebben, moeten de 

lidstaten, volgens het beginsel dat de 

vervuiler betaalt, een uitgebreide 

(16) Het feit dat achtergelaten, verloren 

en weggegooid vistuig dat kunststoffen 

bevat zo'n groot aandeel vormt van het 

zwerfvuil op zee geeft aan dat de bestaande 

wettelijke voorschriften46 onvoldoende 

stimulansen bieden om dergelijk vistuig 

naar de kust terug te brengen om daar 

ingezameld en verwerkt te worden. Het 

systeem voor indirecte bijdragen voor het 

afgeven van afval zoals voorzien in de EU-

wet inzake havenontvangstvoorzieningen 

maakt het minder aantrekkelijk voor 

schepen om hun afval op zee lozen en 

verzekert een recht van afgifte. Dat 

systeem is echter niet effectief genoeg om 

vissers te stimuleren om hun afgedankte 

vistuig naar de kust terug te brengen. 

Aangezien kunststoffen bestanddelen van 

vistuig een hoog recyclagepotentieel 

hebben, moeten de lidstaten, volgens het 

beginsel dat de vervuiler betaalt, een 

uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid invoeren 

voor vistuig dat kunststoffen bevat, ter 

financiering van een degelijk afvalbeheer 
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producentenverantwoordelijkheid invoeren 

voor vistuig dat kunststoffen bevat, om een 

gescheiden inzameling van afgedankt 

vistuig mogelijk te maken en ter 

financiering van een degelijk afvalbeheer 

van dergelijk vistuig, in het bijzonder de 

recyclage ervan. 

van dergelijk vistuig, in het bijzonder de 

recyclage ervan. Bovendien moeten de 

Commissie en de lidstaten samenwerken 

om mechanismen te creëren om de 

hoeveelheid afgedankt vistuig te 

verminderen en om een gescheiden 

inzameling van afgedankt vistuig te 

vergemakkelijken. 

__________________ __________________ 

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

Raad, Richtlijn 2000/59/EG en Richtlijn 

2008/98/EG. 

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

Raad, Richtlijn 2000/59/EG en Richtlijn 

2008/98/EG. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Om ongepaste vormen van 

verwijdering, die leiden tot 

kunststofbevattend zwerfvuil op zee, te 

voorkomen, moeten de consumenten 

correct worden geïnformeerd over de beste 

beschikbare manieren om afval te 

verwijderen en/of over 

verwijderingsmethoden die vermeden 

moeten worden, over de beste 

afvalverwijderingspraktijken en de 

milieueffecten van slechte 

verwijderingspraktijken, en over het 

kunststofgehalte van bepaalde 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

en vistuig. Daarom zouden de lidstaten 

verplicht moeten worden de nodige 

bewustmakingsmaatregelen te nemen om 

te verzekeren dat dit soort informatie aan 

de consumenten wordt gegeven. De 

informatie mag geen promotionele inhoud 

bevatten die aanspoort tot gebruik van 

kunststofproducten voor eenmalig 

gebruik. De lidstaten moeten in de 

gelegenheid gesteld worden maatregelen te 

kiezen die het best passen bij de aard van 

het product of het gebruik ervan. 

Producenten van kunststofproducten voor 

(18) Om ongepaste vormen van 

verwijdering, die leiden tot 

kunststofbevattend zwerfvuil op zee, te 

voorkomen, moeten de consumenten 

correct worden geïnformeerd over de beste 

beschikbare manieren om afval te 

verwijderen en/of over 

verwijderingsmethoden die vermeden 

moeten worden, over de beste 

afvalverwijderingspraktijken en de 

milieueffecten van slechte 

verwijderingspraktijken, en over het 

kunststofgehalte van bepaalde 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

en vistuig. Daarom zouden de lidstaten 

verplicht moeten worden de nodige 

bewustmakingsmaatregelen te nemen, 

onder meer educatieve campagnes op 

school, om te verzekeren dat dit soort 

informatie aan de consumenten wordt 

gegeven zodat ze ertoe worden 

aangemoedigd hun gedrag te veranderen 

en zich actiever in te zetten voor de 

preventie van zwerfvuil. De lidstaten 

moeten in de gelegenheid gesteld worden 

maatregelen te kiezen die het best passen 

bij de regionale omstandigheden, de aard 
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eenmalig gebruik en vistuig dat 

kunststoffen bevat, zouden de kosten voor 

de bewustmakingsmaatregelen via hun 

verplichte uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid moeten 
dekken. 

van het product of het gebruik ervan. Er 

moet op worden gelet dat er geen 

concurrentieverstoring optreedt tussen 

EU-producenten van kunststofproducten 

voor eenmalig gebruik en vistuig dat 

kunststoffen bevat, en concurrenten 

buiten de EU die hun producten op de 

interne markt mogen verkopen. 

Producenten van kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik en vistuig dat 

kunststoffen bevat, moeten in het kader 

van hun verantwoordelijkheid deel 

uitmaken van de 

bewustmakingsmaatregelen. De 

producenten mogen niet worden verplicht 

de kosten van deze 

bewustmakingscampagnes te dekken. De 

bestrijding van zwerfafval moet een 

gedeelde inspanning zijn van bevoegde 

autoriteiten, producenten en 

consumenten. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 22 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(22) Krachtens paragraaf 22 van het 

Interinstitutioneel akkoord tussen het 

Europees Parlement, de Raad van de 

Europese Unie en de Europese Commissie 

over beter wetgeven van 13 april 201648 

moet de Commissie deze richtlijn 

evalueren. Deze evaluatie moet gebaseerd 

zijn op ervaringen die verworven en 

gegevens die verzameld zijn tijdens de 

uitvoering van deze richtlijn, en gegevens 

die verzameld zijn in het kader van 

Richtlijn 2008/56/EG of Richtlijn 

2008/98/EG. De evaluatie zou de basis 

moeten zijn voor een beoordeling van 

mogelijke verdere maatregelen en een 

beoordeling of, met het oog op de 

monitoring van zwerfvuil op zee in de 

Europese Unie, de bijlage waarin de 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

(22) Krachtens paragraaf 22 van het 

Interinstitutioneel akkoord tussen het 

Europees Parlement, de Raad van de 

Europese Unie en de Europese Commissie 

over beter wetgeven van 13 april 201648 

moet de Commissie deze richtlijn 

evalueren. Deze evaluatie moet gebaseerd 

zijn op ervaringen die verworven en 

gegevens die verzameld zijn tijdens de 

uitvoering van deze richtlijn, en gegevens 

die verzameld zijn in het kader van 

Richtlijn 2008/56/EG of Richtlijn 

2008/98/EG. De evaluatie zou de basis 

moeten zijn voor een beoordeling van 

mogelijke verdere maatregelen en een 

beoordeling of, met het oog op de 

monitoring van zwerfvuil op zee in de 

Europese Unie, de bijlage waarin de 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 
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zijn opgenomen al dan niet moet worden 

herzien. Tijdens de evaluatie moet ook 

worden bekeken of wetenschappelijke en 

technische ontwikkelingen die zich in de 

tussentijd hebben voorgedaan, met inbegrip 

van de ontwikkeling van biologisch 

afbreekbare materialen en de uitwerking 

van criteria of een norm voor de 

biologische afbreekbaarheid van 

kunststoffen in het mariene milieu, zoals in 

de Europese kunststoffenstrategie 

voorzien, al dan niet de mogelijkheid 

bieden om een norm voor biologische 

afbreekbaarheid van bepaalde 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

in het mariene milieu vast te stellen. Die 

norm zou een norm omvatten om te testen 

of kunststoffen, als gevolg van hun 

fysische of biologische afbraak in het 

mariene milieu, volledig en snel genoeg 

zouden afbreken tot koolstofdioxide (CO2), 

biomassa en water dat de kunststoffen niet 

schadelijk zijn voor het mariene leven en 

niet leiden tot een ophoping van 

kunststoffen in het milieu. Als dat het 

geval is, kunnen kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik die aan een dergelijke 

norm voldoen, vrijgesteld worden van het 

verbod op het in de handel brengen ervan. 

Terwijl de Europese kunststoffenstrategie 

al de nodige actie voorziet op dit vlak, 

erkent zij ook dat het opzetten van een 

regelgevend kader voor kunststoffen met 

biologisch afbreekbare eigenschappen een 

uitdaging zal zijn, vanwege de 

verschillende mariene omstandigheden die 

zich in diverse zeeën kunnen voordoen. 

zijn opgenomen al dan niet moet worden 

herzien. Tijdens de evaluatie moet ook 

worden bekeken of wetenschappelijke en 

technische ontwikkelingen die zich in de 

tussentijd hebben voorgedaan, met inbegrip 

van de ontwikkeling van biologisch 

afbreekbare materialen en de uitwerking 

van criteria of een norm voor de 

biologische afbreekbaarheid van 

kunststoffen in het mariene milieu, zoals in 

de Europese kunststoffenstrategie 

voorzien, al dan niet de mogelijkheid 

bieden om een norm voor biologische 

afbreekbaarheid van bepaalde 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

in het mariene milieu vast te stellen. Die 

norm zou een norm omvatten om te testen 

of kunststoffen, als gevolg van hun 

fysische of biologische afbraak in het 

mariene milieu, volledig en snel genoeg 

zouden afbreken tot koolstofdioxide (CO2), 

biomassa en water dat de kunststoffen niet 

schadelijk zijn voor het mariene leven en 

niet leiden tot een ophoping van 

kunststoffen in het milieu. Als dat het 

geval is, kunnen kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik die aan een dergelijke 

norm voldoen, vrijgesteld worden van het 

verbod op het in de handel brengen ervan. 

Terwijl de Europese kunststoffenstrategie 

al de nodige actie voorziet op dit vlak, 

erkent zij ook dat het opzetten van een 

regelgevend kader voor kunststoffen met 

biologisch afbreekbare eigenschappen een 

uitdaging zal zijn, vanwege de 

verschillende mariene omstandigheden die 

zich in diverse zeeën kunnen voordoen. Bij 

de evaluatie moet ook worden beoordeeld 

wat het economisch effect is op de 

sectoren die het meest met deze richtlijn te 

maken hebben, met inbegrip van de 

nalevingskosten. 

__________________ __________________ 

48 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1. 48 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1. 
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Amendement  16 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Deze richtlijn heeft tot doel de effecten van 

bepaalde kunststofproducten op het milieu, 

in het bijzonder op het aquatisch milieu, en 

op de menselijke gezondheid te voorkomen 

en te verminderen, en de overgang naar een 

circulaire economie met vernieuwende 

bedrijfsmodellen, producten en materialen 

te bevorderen, en zo ook bij te dragen tot 

de efficiënte werking van de interne markt. 

Deze richtlijn heeft tot doel de effecten van 

bepaalde kunststofproducten op het milieu, 

in het bijzonder op het aquatisch milieu, en 

op de menselijke gezondheid te voorkomen 

en aanzienlijk te verminderen, en de 

leidende rol van de EU bij het bevorderen 

van de overgang naar een circulaire 

economie met vernieuwende en duurzame 

bedrijfsmodellen, producten en niet-

toxische materialen te versterken, en zo 

ook bij te dragen tot de efficiënte werking 

van de interne markt. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten treffen de maatregelen die 

nodig zijn om op hun grondgebied tegen … 

[zes jaar na de einddatum voor omzetting 

van deze richtlijn] een aanzienlijke 

vermindering te realiseren van de 

consumptie van de in deel A van de bijlage 

opgenomen kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik. 

Onverminderd artikel 18 van 

Richtlijn 94/62/EG treffen de lidstaten de 

maatregelen die nodig zijn om op hun 

grondgebied tegen … [vier jaar na de 

einddatum voor omzetting van deze 

richtlijn] een aanzienlijke vermindering te 

realiseren van de consumptie van de in deel 

A van de bijlage opgenomen 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 8 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 

regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid worden 

1. De lidstaten stellen regelingen voor 

uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid op voor 
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opgesteld voor alle in deel C van de bijlage 

opgenomen kunststofproducten voor 

eenmalig gebruik die op de EU-markt in de 

handel worden gebracht, in 

overeenstemming met bepalingen inzake 

uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid van 

Richtlijn 2008/98/EG. 

alle in deel C van de bijlage opgenomen 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

die op de EU-markt in de handel worden 

gebracht, mits er geen 

concurrentieverstoring optreedt en mits 

geïmporteerde producten en in de EU 

geproduceerde producten worden 

behandeld met hetzelfde effect op de 

marktprijzen. Tevens wordt ervoor 

gezorgd dat de bepalingen inzake 

uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid van 

Richtlijn 2008/98/EG worden nageleefd. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 8 – lid 2 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wat de regelingen betreft die krachtens 

lid 1 worden opgesteld, zorgen de lidstaten 

ervoor dat de kosten voor de inzameling 

van afval bestaande uit van de in deel E 

van de bijlage opgenomen 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

en voor het vervoer en de verwerking ervan 

achteraf, met inbegrip van de kosten voor 

de opruiming van zwerfvuil en de kosten 

voor de in artikel 10 bedoelde 

bewustmakingsmaatregelen met betrekking 

tot die producten, voor rekening komt van 

de producenten van die producten. 

Wat de regelingen betreft die krachtens 

lid 1 worden opgesteld, zorgen de lidstaten 

ervoor dat de noodzakelijke kosten voor de 

inzameling van afval bestaande uit van de 

in deel E van de bijlage opgenomen 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik 

en voor het vervoer en de verwerking ervan 

achteraf, als gedefinieerd in de artikelen 8 

en 8 bis van Richtlijn 2008/98/EG, met 

inbegrip van de kosten voor de opruiming 

van zwerfvuil en de kosten voor de in 

artikel 10 bedoelde 

bewustmakingsmaatregelen met betrekking 

tot die producten, voor rekening komt van 

de producenten van die producten. 

Motivering 

De bestrijding van zwerfvuil moet een inspanning zijn van bevoegde autoriteiten, producenten 

en consumenten. Het zwerfvuilprobleem wordt niet opgelost door de producenten de kosten 

voor de opruiming te laten betalen, maar door het gedrag van de consument te veranderen 

door middel van voorlichting en handhaving van de bestaande wetgeving. Zwerfvuil 

voorkomen is veel doeltreffender. 

 

Amendement  20 
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Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 8 – lid 4 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. De Commissie publiceert 

overeenkomstig dit artikel richtsnoeren 

voor de uitvoering van alle eventuele 

maatregelen met betrekking tot de 

uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid, met 

inbegrip van de verdeling van de kosten. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 8 – lid 4 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 ter. De bevoegde autoriteit zorgt ervoor 

dat de kosten voor de producenten met 

betrekking tot de uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid 

evenredig zijn en regelmatig op 

toegankelijke en transparante wijze aan 

de betrokken entiteiten worden 

meegedeeld. 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 9 – alinea 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) streefwaarden voor gescheiden 

inzameling vaststellen voor relevante 

regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid. 

b) streefwaarden voor gescheiden 

inzameling vaststellen voor relevante 

regelingen voor uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid, of 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een richtlijn 

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

 b bis) afvalinzamelingssystemen opzetten 

die effectief zijn gebleken en die zij 

passend achten om de doelstellingen te 

verwezenlijken. 

 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 10 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De lidstaten kunnen, waar nodig, onder 

meer bewustmakingsmaatregelen 

invoeren. Deze 

bewustmakingsmaatregelen kunnen 

bijvoorbeeld plaatsvinden in scholen of 

bedrijven. 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 11 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Coördinatie van maatregelen Coördinatie van maatregelen tussen de 

lidstaten 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 11 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 11 bis 

 Coördinatie van maatregelen op 

internationaal niveau 

 De Commissie streeft er samen met de 

lidstaten naar om maatregelen te 

coördineren waarmee het effect van 
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bepaalde kunststofproducten op het 

milieu wordt verminderd en de overgang 

naar duurzame economische modellen op 

internationaal niveau wordt ondersteund. 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 15 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Commissie evalueert deze 

richtlijn tegen … [zes jaar na de einddatum 

voor omzetting van deze richtlijn]. De 

evaluatie vindt plaats op basis van de 

beschikbare informatie in 

overeenstemming met artikel 13. De 

lidstaten verstrekken de Commissie alle 

bijkomende informatie die nodig is voor de 

evaluatie en voor de voorbereiding van het 

in lid 2 bedoelde verslag. 

1. De Commissie evalueert deze 

richtlijn tegen … [vijf jaar na de einddatum 

voor omzetting van deze richtlijn]. De 

evaluatie vindt plaats op basis van de 

beschikbare informatie in 

overeenstemming met artikel 13. De 

lidstaten verstrekken de Commissie alle 

bijkomende informatie die nodig is voor de 

evaluatie en voor de voorbereiding van het 

in lid 2 bedoelde verslag. 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een richtlijn 

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

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c bis) wat het economisch effect is op de 

sectoren die het meest met deze richtlijn te 

maken hebben, en of het economisch 

effect en de nalevingskosten 

overeenstemmen met de voorspellingen in 

de effectbeoordeling van de Commissie. 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een richtlijn 

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

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c ter) de tenuitvoerlegging van deze 

richtlijn op enigerlei wijze een negatief 
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effect heeft gehad op het 

concurrentievermogen van de sectoren die 

het meest met dit voorstel te maken 

hebben, in vergelijking met hun 

concurrenten buiten de EU. 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Deel D – streepje 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

- vochtige doekjes, m.a.w. vooraf 

bevochtigde doekjes voor persoonlijke 

hygiëne, en voor huishoudelijk en 

industrieel gebruik, 

- vochtige doekjes, m.a.w. vooraf 

bevochtigde doekjes voor persoonlijke 

hygiëne, en voor huishoudelijk en 

industrieel gebruik en vooraf bevochtigd 

toiletpapier, 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een richtlijn 

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

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 - tabaksproducten met filter, en 

filters die verkocht worden voor gebruik 

in combinatie met tabaksproducten, 

Motivering 

Sigarettenfilters vormen het op één na meest aangetroffen voorwerp op stranden en één filter 

vervuilt minstens 500 liter water. Daarom is het zeer belangrijk dat consumenten zich bewust 

zijn van de gevolgen wanneer zij sigaretten op straat werpen. 
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