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Opgave 5 Verbod op gratis plastic tasjes
Bij deze opgave horen de teksten 9 en 10 uit het bronnenboekje.
Inleiding
In de teksten 9 en 10 komt aan de orde hoe de Europese en landelijk
politiek omgaan met het probleem van plastic afval. Zowel het Europees
Parlement als staatssecretaris Mansveld van Milieu willen een verbod op
gratis plastic tasjes.
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Lees tekst 9.
Naast het Europees Parlement moet ook een ander Europees orgaan
instemmen met het wetsvoorstel om het weggeven van gratis plastic
tasjes te verminderen.
− Wat is de naam van dit Europees orgaan?
− Welke personen hebben zitting in dit orgaan?
Europarlementariër Gerbrandy wil dat lidstaten van de EU erop
afgerekend kunnen worden als ze geen actie ondernemen (regels 18-21).
Welk Europees orgaan heeft de taak om erop toe te zien dat de lidstaten
de Europese wetten uitvoeren?
Lees tekst 10.
De PvdA wil zo snel mogelijk een verbod op plastic tasjes (regels 9-13).
Standpunten van politieke partijen zijn vaak te herleiden tot de traditionele
politieke stromingen zoals de sociaaldemocratie, socialisme,
confessionalisme en liberalisme.
− Welke andere politieke stroming is de herkennen in het standpunt van
de PvdA om plastic tasjes te verbieden?
− Noem een uitgangspunt van deze stroming.
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tekst 9

Europa gaat strijd aan met plastic afval

5

10

Vandaag heeft het Europees Parlement ingestemd met het aan
banden leggen van het weggeven
van gratis plastic tasjes. Van de
honderd miljard tasjes die jaarlijks in
Europa gebruikt worden, eindigen er
acht miljard als zwerfafval met
ernstige schade aan mens en milieu
als gevolg.
In 2015 moet het aantal plastic
tassen gehalveerd zijn en in 2018
met 80% verminderd ten opzichte
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van 2013, aldus Europarlementariër
Gerben-Jan Gerbrandy (D66).
Eenmaal in het water vallen plastic
tasjes in kleine stukjes uit elkaar en
eindigen in de magen van zeedieren,
zoals vissen, en vogels. "Ik wil dat
Europese landen afgerekend kunnen
worden op hun gedrag als ze geen
actie ondernemen, dat is de enige
manier waarop we dit milieuprobleem
kunnen oplossen."

naar: www.europa-nu.nl van 16 april 2014
tekst 10

Binnen een jaar verbod op gratis plastic tasjes
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DEN HAAG (ANP) - Binnen een jaar
komt er een verbod op gratis plastic
tasjes. Dat kondigde staatssecretaris
Wilma Mansveld (Milieu) donderdag
in de Tweede Kamer aan. Mansveld
zei eerder een dergelijk verbod het
liefst via Europese wetgeving te
willen regelen.
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Dat duurde haar eigen PvdA te lang.
Die partij kondigde in oktober aan dat
deze binnen een jaar een verbod wil
op plastic tasjes die zijn bedoeld voor
eenmalig gebruik. Coalitiepartner
VVD is niet blij met het besluit van
Mansveld en wil nadere uitleg van de
bewindsvrouw.

naar: www.europa-nu van 4 december 2014
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