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SV Förenade i mångfalden SV 

17.10.2018 A8-0317/91 

Ändringsförslag  91 

Tim Aker 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Förslag till direktiv 

Artikel 4a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  Artikel 4a 

 Minskning av avfall efter förbrukning 

 Medlemsstaterna ska fastställa 

minskningsmål för alla produkter som 

förtecknas i del A för att begränsa avfall 

efter förbrukning med 50 % till 2025 och 

med 80 % till 2030, i syfte att så 

småningom ersätta dessa produkter med 

miljövänliga alternativ. 

Or. en 

Motivering 

Strikta minskningsmål bör tillämpas på alla produkter som bedöms ha en negativ inverkan på 

den marina miljön. Dessa produkter hör till de tio typer av plastartiklar för engångsbruk som 

oftast påträffas på stränder, varav dryckesflaskor står för 60,04 % av de hittade föremålens 

totala vikt. Enligt kommissionens förslag ska dessa föremål hanteras med hjälp av utökat 

producentansvar och medvetandehöjande åtgärder, men förslaget bör ändras så att det i 

stället fastställs mål för minskad förbrukning av dem i syfte att uppnå målet om en verkligt 

cirkulär ekonomi. 
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17.10.2018 A8-0317/92 

Ändringsförslag  92 

Tim Aker 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Förslag till direktiv 

Artikel 8a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  Artikel 8a 

 Medlemsstaterna ska anta och genomföra 

utökat producentansvar i enlighet med 

denna artikel, som ålägger tillverkare att 

finansiera förvaltningsorganisationer som 

upprättats och drivs på ett oberoende sätt i 

syfte att förebygga, minska och begränsa 

produktavfallet, särskilt avfall från 

plastartiklar för engångsbruk. 

Or. en 

Motivering 

För att förvaltningsorganisationer ska kunna fungera effektivt är det absolut nödvändigt att 

de är oberoende från de berörda branscherna. Detta förhindrar onödig inblandning. 
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17.10.2018 A8-0317/93 

Ändringsförslag  93 

Tim Aker 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Förslag till direktiv 

Bilaga I – del A (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  – Dryckesflaskor 

 – Livsmedelsbehållare, det vill säga 

behållare såsom lådor, med eller utan 

lock, som används för livsmedel som är 

avsedda att konsumeras direkt ur 

behållaren antingen på försäljningsstället 

eller på en annan plats utan någon 

ytterligare beredning, såsom 

livsmedelsbehållare som används för 

snabbmat, utom dryckesbehållare, 

tallrikar och paket och omslag som 

innehåller livsmedel 

 – Paket och omslag av ett flexibelt 

material som innehåller livsmedel som är 

avsedda att konsumeras direkt ur paketet 

eller omslaget utan någon ytterligare 

beredning 

 – Dryckesbehållare, dvs. kärl som är 

avsedda för vätskor, t.ex. dryckesflaskor 

inklusive korkar och lock 

 – Våtservetter, det vill säga på förhand 

våta servetter för personlig hygien eller 

användning i hushåll eller industrin 

 – Ballonger, utom ballonger för 

industriella eller andra yrkesmässiga 

användningar och tillämpningar som inte 

distribueras till konsumenter 
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 – Tunna plastbärkassar enligt 

definitionen i artikel 3.1 c i direktiv 

94/62/EG 

Or. en 

Motivering 

Strikta minskningsmål bör tillämpas på alla produkter som bedöms ha en negativ inverkan på 

den marina miljön. Dessa produkter hör till de tio typer av plastartiklar för engångsbruk som 

oftast påträffas på stränder, varav dryckesflaskor står för 60,04 % av de hittade föremålens 

totala vikt. Enligt kommissionens förslag ska dessa föremål hanteras med hjälp av utökat 

producentansvar och medvetandehöjande åtgärder, men förslaget bör ändras så att det i 

stället fastställs mål för minskad förbrukning av dem i syfte att uppnå målet om en verkligt 

cirkulär ekonomi. 
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17.10.2018 A8-0317/94 

Ändringsförslag  94 

Tim Aker 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Förslag till direktiv 

Bilaga I – Del E – strecksats 5 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Tobaksvaror med filter och filter som 

marknadsförs för användning i 

kombination med tobaksvaror 

utgår 

Or. en 

Motivering 

Cigaretter omfattas av punktskatt. Medlemsstaterna har stor frihet när det gäller de 

punktskatter som de ålägger. Punktskatter kan dessutom bidra till att betala för insatser för 

att bortskaffa nedskräpning som är förknippad med dessa produkter, och gör det säkert 

redan. Det finns därför ingen anledning att ålägga tillverkare av dessa produkter system för 

utökat producentansvar. Det skulle vara ineffektivt och skulle potentiellt kunna bidra till 

olaglig handel. Därför utgår dessa produkter från förteckningen i del E i bilagan över 

plastartiklar för engångsbruk som omfattas av krav för utökat producentansvar. 

 

 


