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17.10.2018 A8-0317/118 

Ändringsförslag  118 

Karl-Heinz Florenz 

för PPE-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 4 – punkt 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska vidta 

nödvändiga åtgärder för att på ett 

betydande sätt minska förbrukningen av de 

plastartiklar för engångsbruk som ingår i 

förteckningen i del A i bilagan på sitt 

territorium senast den ... [sex år efter sista 

datum för införlivande av detta direktiv]. 

1. Medlemsstaterna ska vidta 

nödvändiga åtgärder för att uppnå en 

ambitiös och varaktig minst 25-procentig 

minskning av förbrukningen av de 

plastartiklar för engångsbruk som ingår i 

förteckningen i del A i bilagan på sitt 

territorium senast 2025. 

Dessa åtgärder kan omfatta nationella mål 

för minskad förbrukning, åtgärder som 

säkerställer att återanvändbara alternativ 

till produkterna i fråga tillhandahålls 

slutkonsumenterna vid försäljningsstället, 

ekonomiska instrument såsom att 

säkerställa att plastartiklar för engångsbruk 

inte erbjuds slutkonsumenterna 

kostnadsfritt vid försäljningsstället. Dessa 

åtgärder kan variera beroende på 

miljöpåverkan av de produkter som avses i 

första stycket. 

Dessa åtgärder kan omfatta åtgärder som 

säkerställer att återanvändbara alternativ 

till produkterna i fråga tillhandahålls 

slutkonsumenterna vid försäljningsstället, 

ekonomiska instrument såsom att 

säkerställa att plastartiklar för engångsbruk 

inte erbjuds slutkonsumenterna 

kostnadsfritt vid försäljningsstället. Dessa 

åtgärder kan variera beroende på 

miljöpåverkan av de produkter som avses i 

första stycket under deras livscykel, 

inbegripet när de blir till skräp. 

 Medlemsstaterna ska utarbeta nationella 

planer som beskriver de åtgärder som 

vidtas i enlighet med denna punkt. 

Medlemsstaterna ska underrätta 

kommissionen om planerna och vid behov 

uppdatera dem. Kommissionen får 

utfärda rekommendationer om planerna. 

 De åtgärder som antas i enlighet med 

denna punkt ska vara proportionerliga 

och icke-diskriminerande. För produkter 

som omfattas av direktiv 94/62/EG ska 
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åtgärderna inte påverka tillämpningen av 

artikel 18 i det direktivet. 

Medlemsstaterna ska underrätta 

kommissionen om dessa åtgärder i 

enlighet med Europaparlamentets och 

rådets direktiv (EU) 2015/1535 om så 

krävs enligt det direktivet. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/119 

Ändringsförslag  119 

Karl-Heinz Florenz 

för PPE-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 4 – punkt 2a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Medlemsstaterna ska anta de 

åtgärder som krävs för att uppnå en 

varaktig minskning av miljöpåverkan från 

avfall från tobaksvaror, särskilt 

tobaksvarufilter som innehåller plast, 

genom att minska avfallet efter 

konsumtion av tobaksvarufilter som 

innehåller plast i enlighet med följande: 

50 % fram till 2025 och 80 % fram till 

2030, i förhållande till det vägda 

medelvärdet för tobaksvarufilter som 

innehåller plast och släppts ut på 

marknaden under 2014–2016. 

Or. en 

Motivering 

Minskningsmålet för tobaksvarufilter som innehåller plast bör hänföra sig till filtren och inte 

till hela tobaksvaran. Här rättas detta till.  
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17.10.2018 A8-0317/120 

Ändringsförslag  120 

Karl-Heinz Florenz 

för PPE-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 2 – stycke 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

När det gäller de system 

som införs i enlighet med punkt 1 

ska medlemsstaterna säkerställa att 

tillverkarna av de plastartiklar för 

engångsbruk som anges i förteckningen i 

del E i bilagan ska täcka kostnaderna för 

insamling av avfall som utgörs av dessa 

plastartiklar för engångsbruk och dess 

efterföljande transport och behandling, 

inbegripet kostnaderna för att städa upp 

skräp och kostnaderna för de 

medvetandehöjande åtgärder som avses i 

artikel 10 för dessa produkter. 

När det gäller de system 

som införs i enlighet med punkt 1 

ska medlemsstaterna säkerställa att 

tillverkarna av de plastartiklar för 

engångsbruk som anges i förteckningen i 

del E i bilagan ska täcka kostnaderna för 

insamling av avfall som utgörs av dessa 

plastartiklar för engångsbruk och dess 

efterföljande transport och behandling, i 

enlighet med bestämmelserna om utökat 

producentansvar i direktiv 2008/98/EG 

och kostnaderna för de medvetandehöjande 

åtgärder som avses i artikel 10 för dessa 

produkter. De ekonomiska bidrag som 

tillverkarna betalar för att fullgöra dessa 

skyldigheter får inte överstiga de 

kostnader som är nödvändiga för att 

tillhandahålla dessa tjänster på ett 

kostnadseffektivt och proportionerligt sätt 

och ska fastställas på ett insynsvänligt sätt 

mellan alla relevanta berörda aktörer, 

samt utformas i enlighet med artikel 8a.4 

a i direktiv 2008/98/EG. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/121 

Ändringsförslag  121 

Karl-Heinz Florenz 

för PPE-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 15 – punkt 3 – led c 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) tillräckliga vetenskapliga och 

tekniska framsteg har gjorts, och kriterier 

eller en standard för biologisk nedbrytning 

av plast i den marina miljön som är 

tillämpliga på de plastartiklar för 

engångsbruk som omfattas av detta direktiv 

och ersättningsartiklar för engångsbruk för 

dessa har tagits fram, i syfte att fastställa 

vilka produkter som inte länge behöver 

vara föremål för begränsningarna av 

utsläppande på marknaden, när så är 

lämpligt. 

(c) om tillräckliga vetenskapliga och 

tekniska framsteg har gjorts, och kriterier 

eller en standard för biologisk nedbrytning 

av plast i den marina miljön som är 

tillämpliga på de plastartiklar för 

engångsbruk som omfattas av detta direktiv 

och ersättningsartiklar för engångsbruk för 

dessa har tagits fram på grundval av 

tillförlitliga fältstudier under äkta marina 

livsvillkor, där den biologiska 

nedbrytningen av plastartiklar ger upphov 

till koldioxid (CO2), biomassa och vatten 

som helt och hållet återupptas i kolets och 

kvävets naturliga kretslopp utan att skada 

balansen i ekosystemet, och att detta sker 

så snabbt att plasten varken hinner bli till 

skada för livet i haven eller ackumuleras i 

miljön. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/122 

Ändringsförslag  122 

Karl-Heinz Florenz 

för PPE-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 17 – punkt 1 – stycke 2a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. På mikroföretag och små och 

medelstora företag, som, i enlighet med 

kommissionens definition av små och 

medelstora företag vilken blir tillämplig 

den ... [dagen för detta direktivs 

ikraftträdande] konstaterats vara företag 

av det slaget, ska medlemsstaterna 

tillämpa de åtgärder som krävs med tanke 

på efterlevnaden av artiklarna 5 och 7.1 

från och med ... [2 år efter den 

införlivandeperiod som definieras i artikel 

17.1 andra stycket], samt med tanke på 

efterlevnaden av artikel 6.1 från och med 

... [2 år efter den införlivandeperiod som 

definieras i artikel 17.1 andra stycket]. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/123 

Ändringsförslag  123 

Karl-Heinz Florenz 

för PPE-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 – del A – strecksats 2a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 – Mycket tunna plastbärkassar, 

utom när de behövs av hygienskäl eller 

för att förpacka fuktiga livsmedel som 

säljs i lösvikt 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/124 

Ändringsförslag  124 

Karl-Heinz Florenz 

för PPE-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 – del E – sista strecksatsen (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 – Yoghurtbägare som har lufttäta 

lock och säljs för förbrukning i hemmet.  

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/125 

Ändringsförslag  125 

Karl-Heinz Florenz 

för PPE-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 – del D – strecksats 3 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Ballonger, utom ballonger för 

industriella eller andra yrkesmässiga 

användningar och tillämpningar som inte 

distribueras till konsumenter 

utgår 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/126 

Ändringsförslag  126 

Karl-Heinz Florenz 

för PPE-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 – del E – strecksats 7 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Ballonger, utom ballonger för 

industriella eller andra yrkesmässiga 

användningar och tillämpningar som inte 

distribueras till konsumenter 

utgår  

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/127 

Ändringsförslag  127 

Karl-Heinz Florenz 

för PPE-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 

Skäl 15 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

När det gäller plastartiklar för engångsbruk 

för vilka det inte finns några lättillgängliga, 

lämpliga och mer hållbara alternativ bör 

medlemsstaterna, i enlighet med principen 

att förorenaren betalar, också införa system 

för utökat producentansvar för att täcka 

kostnaderna för avfallshantering och 

uppstädning av skräp samt kostnaderna 

för medvetandehöjande åtgärder för att 

förebygga och minska sådant skräp. 

När det gäller plastartiklar för engångsbruk 

för vilka det inte finns några lättillgängliga, 

lämpliga och mer hållbara alternativ bör 

medlemsstaterna, i enlighet med principen 

att förorenaren betalar, också införa system 

för utökat producentansvar för att täcka de 

nödvändiga kostnaderna för 

avfallshantering samt för 

medvetandehöjande åtgärder för att 

förebygga och minska skräp, och motverka 

olämpligt beteende från konsumenternas 

sida. 

 Dessa kostnader bör inte överstiga de 

kostnader som krävs för att tillhandahålla 

dessa tjänster på ett kostnadseffektivt sätt 

och bör fastställas mellan de berörda 

aktörerna på ett insynsvänligt sätt, i 

enlighet med artikel 8a.4 a i direktiv 

2008/98/EG. De bör vara proportionerliga 

och grundas på tydliga mål som fastställts 

i enlighet med artikel 8a.1 i direktiv 

2008/98/EG. 

Or. en 

 

 


