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17.10.2018 A8-0317/118 

Ændringsforslag  118 

Karl-Heinz Florenz 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning 

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

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne træffer de 

nødvendige foranstaltninger for at opnå en 

betydelig reduktion af forbruget af 

engangsplastprodukter, der er anført i 

bilagets Del A på deres område, senest den 

... [seks år efter gennemførelsesdatoen for 

dette direktiv ]. 

1. Medlemsstaterne træffer de 

nødvendige foranstaltninger for at opnå en 

ambitiøs og vedvarende reduktion på 

mindst 25 % i 2025 af forbruget af 

engangsplastprodukter, der er anført i 

bilagets Del A på deres område, 

Disse foranstaltninger kan omfatte 

nationale mål for forbrugsreduktion, 

foranstaltninger til sikring af, at 

genanvendelige alternativer til disse 

produkter stilles til rådighed på salgsstedet 

for slutforbrugeren, økonomiske 

instrumenter såsom at sikre, at 

engangsplastprodukter ikke leveres gratis 

på salgsstedet til slutforbrugeren. Disse 

foranstaltninger kan variere afhængigt af 

miljøbelastningen fra de produkter, der 

nævnes i første afsnit. 

Disse foranstaltninger kan omfatte 

foranstaltninger til sikring af, at 

genanvendelige alternativer til disse 

produkter stilles til rådighed på salgsstedet 

for slutforbrugeren, økonomiske 

instrumenter såsom at sikre, at 

engangsplastprodukter ikke leveres gratis 

på salgsstedet til slutforbrugeren. Disse 

foranstaltninger kan variere afhængigt af 

miljøbelastningen fra de produkter, der 

nævnes i første afsnit, gennem hele deres 

levetid, herunder når de bliver til affald. 

 Medlemsstaterne udarbejder nationale 

planer, der beskriver de foranstaltninger, 

der vedtages i henhold til dette stykke. 

Medlemsstaterne underretter 

Kommissionen om planerne og ajourfører 

dem om nødvendigt. Kommissionen kan 

udstede henstillinger vedrørende disse 

planer. 

 Foranstaltninger, der vedtages i henhold 

til dette stykke, skal være forholdsmæssige 

og ikke-diskriminerende. For produkter, 
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der er omfattet af direktiv 94/62/EF, 

gælder disse foranstaltninger med 

forbehold af artikel 18 i nævnte direktiv. 

Medlemsstaterne underretter 

Kommissionen om disse foranstaltninger i 

overensstemmelse med direktiv (EU) 

2015/1535, såfremt dette direktiv kræver 

det. 

Or. en 



 

AM\1166538DA.docx  PE624.162v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

17.10.2018 A8-0317/119 

Ændringsforslag  119 

Karl-Heinz Florenz 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning 

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

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Medlemsstaterne træffer de 

nødvendige foranstaltninger til at opnå en 

varig reduktion af miljøbelastningen fra 

affald fra tobaksvarer, navnlig 

tobaksvarefiltre, der indeholder plast, ved 

at reducere mængden af affald fra 

tobaksvarefiltre, der indeholder plast, som 

følger: 50 % i 2025 og 80 % i 2030 i 

forhold til det vægtede gennemsnit af 

plastfiltre til tobaksvarer, der blev 

markedsført mellem 2014 og 2016. 

Or. en 

Begrundelse 

Henvisningen til reduktionsmålet for plasttobaksfiltre bør gælde filtrene og ikke hele 

tobaksvaren. Ordlyden ændres, så dette bliver klart.  
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17.10.2018 A8-0317/120 

Ændringsforslag  120 

Karl-Heinz Florenz 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning 

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

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Med hensyn til de ordninger,  

der er oprettet i henhold til stk. 1, 

sikrer medlemsstaterne, 

at producenterne af engangsplastprodukter, 

der er anført i Del E i bilaget, 

afholder omkostningerne ved indsamling af 

affald, 

der består af disse engangsplastprodukter, 

og den efterfølgende transport og 

behandling, 

herunder omkostningerne til oprydning af 

henkastet affald og omkostningerne ved de 

oplysningstiltag, 

der er omhandlet i artikel 10 vedrørende 

disse 
produkter.  

Med hensyn til de ordninger, 

der er oprettet i henhold til stk. 1, 

sikrer medlemsstaterne,  

at producenterne af engangsplastprodukter, 

der er anført i Del E i bilaget, 

afholder omkostningerne ved indsamling af 

affald, 

der består af disse engangsplastprodukter, 

og den efterfølgende transport og 

behandling i henhold til bestemmelserne 

om udvidet producentansvar i direktiv 

2008/98/EF og omkostningerne ved de 

oplysningstiltag, der er omhandlet i artikel 

10, vedrørende disse produkter. De 

finansielle bidrag, som producenterne 

betaler for at opfylde disse forpligtelser, 

må ikke være højere, end hvad der er 

nødvendigt for, at disse tjenester kan 

leveres på en omkostningseffektiv og 

forholdsmæssig måde, og skal fastsættes 

på gennemsigtig vis mellem alle relevante 

berørte aktører og tilpasses i 

overensstemmelse med artikel 8a, stk. 4, 

litra a), i direktiv 2008/98/EF. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/121 

Ændringsforslag  121 

Karl-Heinz Florenz 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning 

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

Forslag til direktiv 

Artikel 15 – stk. 3 – litra c 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) der er sket tilstrækkelige 

videnskabelige og tekniske fremskridt, og 

der er udviklet kriterier eller en standard 

for bionedbrydelighed i havmiljøet for 

engangsplastprodukter, der er omfattet af 

dette direktiv, og deres 

substitutionsprodukter til engangsbrug, for 

at fastslå hvilke produkter der ikke 

længere skal underlægges 

markedsføringsrestriktioner, hvor det er 

relevant. 

c) hvorvidt der er sket tilstrækkelige 

videnskabelige og tekniske fremskridt, og 

der er udviklet kriterier eller en standard 

for bionedbrydelighed i havmiljøet for 

engangsplastprodukter, der er omfattet af 

dette direktiv, og deres 

substitutionsprodukter til engangsbrug 

baseret på en grundig felttest under 

rigtige havforhold, og hvor 

plastproduktets bionedbrydelighed 

resulterer i kuldioxid (CO2), biomasse og 

vand, som er fuldt ud integreret i de 

naturlige kulstof- og nitrogencykler uden 
at skade økosystembalancerne inden for 

en tidshorisont, der er kort nok til, at 

plasten ikke bliver skadelig for livet i 

havet og ikke fører til ophobning af plast i 

miljøet. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/122 

Ændringsforslag  122 

Karl-Heinz Florenz 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning 

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

Forslag til direktiv 

Artikel 17 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Medlemsstaterne anvender 

imidlertid de foranstaltninger, der er 

nødvendige for overholdelsen af artikel 5 

og 7, stk. 1, fra … [2 år efter dette 

direktivs ikrafttræden] og af artikel 6, stk. 

1, fra …[2 år efter overgangsperioden 

fastlagt i artikel 17, stk. 1, afsnit 2], på 

mikrovirksomheder samt små og 

mellemstore virksomheder som defineret i 

henhold til Kommissionens definition af 

"SMV", som er gældende den [datoen for 

dette direktivs ikrafttrædelse]. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/123 

Ændringsforslag  123 

Karl-Heinz Florenz 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning 

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

Forslag til direktiv 

Bilag I – del A – afsnit 2 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 – Meget lette plastbæreposer, 

undtagen hvis de er påkrævet af 

hygiejnemæssige årsager eller til 

indpakning af fugtige fødevarer i løs vægt 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/124 

Ændringsforslag  124 

Karl-Heinz Florenz 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning 

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

Forslag til direktiv 

Bilag – del E – sidste led (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 - — Yoghurtbægre med lufttæt låg, 

som sælges med henblik på forbrug i 

hjemmet 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/125 

Ændringsforslag  125 

Karl-Heinz Florenz 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning 

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

Forslag til direktiv 

Bilag – del D – led 3 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

— Balloner, undtagen balloner til 

industriel eller anden erhvervsmæssig 

anvendelse og anvendelser, der ikke 

distribueres til forbrugere 

udgår 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/126 

Ændringsforslag  126 

Karl-Heinz Florenz 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning 

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

Forslag til direktiv 

Bilag – del E – nr. 7 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

— Balloner, undtagen balloner til 

industriel eller anden erhvervsmæssig 

anvendelse og anvendelser, der ikke 

distribueres til forbrugere  

udgår  

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/127 

Ændringsforslag  127 

Karl-Heinz Florenz 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning 

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

Forslag til direktiv 

Betragtning 15 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

For engangsplastprodukter, for hvilke der 

ikke findes tilgængelige, egnede og mere 

bæredygtige alternativer, bør 

medlemsstaterne i overensstemmelse med 

princippet om, at forureneren betaler, også 

indføre ordninger for udvidet 

producentansvar til dækning af 

omkostningerne ved affaldshåndtering og 

oprydning af henkastet affald samt 

omkostningerne ved oplysningstiltag for at 

forebygge og reducere mængden af sådant 

henkastet affald. 

For engangsplastprodukter, for hvilke der 

ikke findes tilgængelige, egnede og mere 

bæredygtige alternativer, bør 

medlemsstaterne i overensstemmelse med 

princippet om, at forureneren betaler, også 

indføre ordninger for udvidet 

producentansvar for at dække de 

nødvendige omkostninger ved 

affaldshåndtering samt omkostningerne 

ved oplysningstiltag for at forebygge og 

reducere mængden af henkastet affald og 

for at tackle uhensigtsmæssig 

forbrugeradfærd. 

 Disse omkostninger bør ikke være højere, 

end hvad der er nødvendigt for, at disse 

tjenester kan leveres på en 

omkostningseffektiv måde, og bør 

fastsættes på gennemsigtig vis af alle 

berørte aktører i overensstemmelse med 

artikel 8a, stk. 4, litra a) i direktiv 

2008/98/EF. De bør være 

forholdsmæssige og bør baseres på klare 

mål, der er fastsat i overensstemmelse 

med artikel 8a, stk. 1, i direktiv 

2008/98/EF. 

Or. en 

 

 


