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18.10.2018 A8-0317/103 

Ändringsförslag  103 

Margrete Auken 

för Verts/ALE-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 5a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 5a 

 Begränsningar av användning 

 Medlemsstaterna ska förbjuda avsiktligt 

utsläppande i atmosfären vid offentliga 

eller privata evenemang av de 

plastartiklar för engångsbruk som ingår i 

förteckningen i del Ba i bilagan. 

Or. en 

(Hänger samman med ett ändringsförslag som ingetts av förslagsställaren till en ny del Ba i 

bilagan.) 

Motivering 

Ballonger hör till de tio vanligaste typerna av skräp som påträffas på stränder. De orsakar 

föroreningar och utgör ett hot mot vilda djur och växter. De bör inte längre få släppas ut i 

miljön bara för nöjes skull. Många myndigheter har antagit sådana förbud mot 

massballongutsläpp i miljön (över 50 kommuner i Storbritannien). Många delstater i USA har 

också infört sådana förbud (Kalifornien, Florida, Tennessee, Virginia). 
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18.10.2018 A8-0317/104 

Ändringsförslag  104 

Margrete Auken 

för Verts/ALE-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 8 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

system för utökat producentansvar införs 

för fiskeredskap som innehåller plast som 

släpps ut på unionsmarknaden, i enlighet 

med bestämmelserna om utökat 

producentansvar i direktiv 2008/98/EG. 

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

system för utökat producentansvar införs 

för fiskeredskap som innehåller plast som 

släpps ut på unionsmarknaden, i enlighet 

med bestämmelserna om utökat 

producentansvar i direktiv 2008/98/EG. 

Medlemsstaterna ska utifrån denna grund 

säkerställa en årlig lägsta nivå för 

insamling av fiskeredskap som innehåller 

plast. Från och med 2025 ska den lägsta 

insamlingsnivån vara 80 %, beräknad på 

grundval av den totala vikten av 

fiskeredskap som innehåller plast och som 

har släppts ut på marknaden under ett 

visst år i den berörda medlemsstaten, 

uttryckt som en årlig procentandel av den 

genomsnittliga vikten av fiskeredskap som 

innehåller plast och som har släppts ut på 

marknaden i medlemsstaten under de tre 

föregående åren. 

Medlemsstaterna ska även säkerställa att 

dessa system för utökat producentansvar 

uppnår ett återvinningsmål på minst 15 % 

för fiskeredskap som innehåller plast 

senast 2025. För att uppnå detta mål får 

medlemsstaterna dessutom bland annat 

kräva att systemen ska 

(a) anpassa de ekonomiska bidragen i 

enlighet med artikel 8a.4 i direktiv 

2008/98/EG, för att främja att 

fiskeredskap som utformats för 

återanvändning och materialåtervinning 
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släpps ut på marknaden, 

(b) inrätta pantsystem för att främja att 

gamla, övergivna eller oanvändbara 

fiskeredskap återlämnas, 

(c) omfatta program för övervakning, 

spårning och rapportering. 

Or. en 

Motivering 

Enligt kommissionens konsekvensbedömning (se sidan 62) tas i genomsnitt 80 % av de 

fiskeredskap som årligen köps in slutligen med till hamn i hela EU. Därför bör man fastställa ett 

separat insamlingsmål på 80 %, och inte bara 50 % som i det ändringsförslag (ÄF 64) 

miljöutskottet har antagit. Genom att använda den genomsnittliga mängden som släppts ut på 

marknaden över en treårsperiod som referensvärde, går det att ta hänsyn till variationer i 

förbrukningen. 
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18.10.2018 A8-0317/105 

Ändringsförslag  105 

Margrete Auken 

för Verts/ALE-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 Ba (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Ba Plastartiklar för engångsbruk som 

omfattas av artikel 5a om begränsningar 

av användning 

 – Ballonger, utom ballonger för 

industriella eller andra yrkesmässiga 

användningar och tillämpningar som inte 

distribueras till konsumenter 

Or. en 

Motivering 

Ballonger hör till de tio vanligaste typerna av skräp som påträffas på stränder. De orsakar 

föroreningar och utgör ett hot mot vilda djur och växter. De bör inte längre få släppas ut i 

miljön bara för nöjes skull. Många myndigheter har antagit förbud mot massballongutsläpp i 

miljön (över 50 kommuner i Storbritannien). Många delstater i USA har också infört sådana 

förbud (Kalifornien, Florida, Tennessee, Virginia). 

 


