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KORT BEGRUNDELSE 

Formålet med direktivet, der fremgår af artikel 1, er at "reducere visse plastprodukters 

miljøpåvirkning, især af vandmiljøet og menneskers sundhed". 

 

Efter Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikters mening fandt vi det derfor 

vigtigt at fremhæve de typer plastforurening, der vedrører landbruget, selv om det er mere 

kritisk lokalt eller regionalt. Kommissionens forslag om at nedbringe forureningen fra 

engangsplast er baseret på en konsekvensanalyse, som dækker hovedkategorierne af 

forurening med større stykker affald af plast, der ender som havaffald, som et gennemsnit på 

EU-plan, og dette fremhæves særligt i dens udformning af udkastet. 

 

For det første bør det præciseres, at plast, der ender på marker eller i landbrugets økosystem, 

kan blive indtaget af dyr eller fortsætte ud i vandøkosystemer og til sidst i havet. Tilsvarende 

vil det, der ender i jorden, med tiden gå i små stykker eller blive nedbrudt af jordbundens 

dyre- og plantearter til mindre stykker, inklusive mikroplast, og ende i grundvandet og kan 

trænge ind i ferskvandsøkosystemerne og derefter de marine systemer. Konsekvensanalysen 

tager i sin tilgang, der tager udgangspunkt i havaffald med fokus på større genstande, ikke 

denne anden vej i betragtning. 

 

For det andet er der visse typer plastforurening, der er regionalt eller lokalt forekommende og 

knyttet til bestemte arealanvendelser, der omfatter brugen af landbrugsplast. Disse kan blive 

forværret af lokal praksis eller infrastruktur, f.eks. mange landmænds eller producenters 

vanskeligheder med at genbruge brugt plast fra jorddækning eller ved at snavset 

plastmateriale nægtes modtagelse. 

 

Endelig skal det nævnes, at tilgangen i Kommissionens udkast giver mulighed for 

bevidsthedsskabende foranstaltninger for forbrugere, i dette tilfælde brugere såsom 

landmænd, der kan foregå som oplysning om bortskaffelse og genbrug af plast, 

mærkningskrav, udvidet producentansvar for plastproducenter osv. Derfor betyder sådanne 

tiltag ikke nødvendigvis yderligere urimelige eller store økonomiske byrder for landmændene. 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om Miljø, 

Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til 

følgende ændringsforslag: 

Ændringsforslag  1 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Den høje funktionalitet og relativt 

lave omkostninger ved plast indebærer, at 

dette materiale bliver stadig mere 

(1) De relativt lave omkostninger ved 

plast indebærer, at dette materiale bliver 

stadig mere allestedsnærværende i 
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allestedsnærværende i hverdagen. Plast 

bruges stadig mere til kortsigtede 

anvendelsesformål, der hverken er designet 

til genbrug eller omkostningseffektiv 

genanvendelse, hvilket har gjort relaterede 

produktions- og forbrugsmønstre stadig 

mere ineffektive og lineære. I forbindelse 

med handlingsplanen for den cirkulære 

økonomi32 konkluderede Kommissionen 

derfor i EU-strategien for plast33, at det er 

nødvendigt at gribe ind over for den 

voksende generering af plastaffald og 

udledning af plast i miljøet, navnlig i 

havmiljøet, hvis vi skal nå frem til en ægte 

cirkulær livscyklus for plast. 

hverdagen. Plast bruges stadig mere til 

kortsigtede anvendelsesformål, der hverken 

er designet til genbrug eller 

omkostningseffektiv genanvendelse, 

hvilket har gjort relaterede produktions- og 

forbrugsmønstre stadig mere ineffektive og 

lineære. I forbindelse med handlingsplanen 

for den cirkulære økonomi32 konkluderede 

Kommissionen derfor i EU-strategien for 

plast33, at det er nødvendigt at gribe ind 

over for den voksende generering af 

plastaffald og udledning af plast i miljøet, 

navnlig i havmiljøet, hvis vi skal nå frem 

til en ægte cirkulær livscyklus for plast. 

__________________ __________________ 

32 Meddelelse fra Kommissionen til 

Europa-Parlamentet, Rådet, Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg og Regionsudvalget "Kredsløbet 

lukkes – en EU-handlingsplan for den 

cirkulære økonomi" (COM(2015) 614 

final). 

32 Meddelelse fra Kommissionen til 

Europa-Parlamentet, Rådet, Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg og Regionsudvalget "Kredsløbet 

lukkes – en EU-handlingsplan for den 

cirkulære økonomi" (COM(2015) 614 

final). 

33 Meddelelse fra Kommissionen til 

Europa-Parlamentet, Rådet, Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg og Regionsudvalget "En EU-

strategi for plast i en cirkulær økonomi" 

(COM(2018) 28 final). 

33 Meddelelse fra Kommissionen til 

Europa-Parlamentet, Rådet, Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg og Regionsudvalget "En EU-

strategi for plast i en cirkulær økonomi" 

(COM(2018) 28 final). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til direktiv 

Betragtning 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) I overensstemmelse med 

multilaterale aftaler37 og EU's 

affaldslovgivning38 er medlemsstaterne 

forpligtet til at sikre forsvarlig 

affaldshåndtering for at forhindre og 

reducere mængden af havaffald fra både 

hav- og landkilder. I overensstemmelse 

(4) I overensstemmelse med 

multilaterale aftaler37 og EU's 

affaldslovgivning38 er medlemsstaterne 

forpligtet til at sikre forsvarlig 

affaldshåndtering for at forhindre og 

reducere mængden af havaffald fra både 

hav- og landkilder. I overensstemmelse 
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med EU's vandlovgivning39 er 

medlemsstaterne også forpligtet til at tackle 

havaffald, hvor det underminerer 

opnåelsen af god miljøtilstand for deres 
havområder, herunder som et bidrag til 

FN's bæredygtighedsmål 14. 

med EU's vandlovgivning39 er 

medlemsstaterne også forpligtet til at tackle 

havaffald for at sikre, at dets egenskaber, 

herunder dets kemiske sammensætning 

og mængderne af det, ikke forårsager 

skade på havområder, herunder som et 

bidrag til FN's bæredygtighedsmål 14. 

__________________ __________________ 

37 FN's havretskonvention (UNCLOS), 

konventionen om forebyggelse af 

havforurening ved dumpning af affald og 

andre stoffer 1972 (London-konventionen) 

og dens protokol af 1996 (London-

protokollen), bilag V til den internationale 

konvention om forebyggelse af forurening 

fra skibe (MARPOL), Basel-konventionen 

om kontrol med grænseoverskridende 

transport af farligt affald og bortskaffelse 

heraf. 

37 FN's havretskonvention (UNCLOS), 

konventionen om forebyggelse af 

havforurening ved dumpning af affald og 

andre stoffer 1972 (London-konventionen) 

og dens protokol af 1996 (London-

protokollen), bilag V til den internationale 

konvention om forebyggelse af forurening 

fra skibe (MARPOL), Basel-konventionen 

om kontrol med grænseoverskridende 

transport af farligt affald og bortskaffelse 

heraf. 

38 Direktiv 2008/98/EF og Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2000/59/EF af 27. november 2000 om 

modtagefaciliteter i havne til driftsaffald og 

lastrester fra skibe (EFT L 332 af 

28.12.2000, s. 81). 

38 Direktiv 2008/98/EF og Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2000/59/EF af 27. november 2000 om 

modtagefaciliteter i havne til driftsaffald og 

lastrester fra skibe (EFT L 332 af 

28.12.2000, s. 81). 

39 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 

fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 

vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 

af 22.12.2000, s. 1) og Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/56/EF af 17. juni 2008 om 

fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 

havmiljøpolitiske foranstaltninger 

(havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 

af 25.6.2008, s. 19). 

39 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 

fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 

vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 

af 22.12.2000, s. 1) og Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/56/EF af 17. juni 2008 om 

fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 

havmiljøpolitiske foranstaltninger 

(havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 

af 25.6.2008, s. 19). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) I Unionen udgør plast 80 til 85 % af 

havaffald på strande baseret på optællinger 

af affald, og heraf udgør engangsplast 50 

% og fiskerirelaterede genstande 27 %. 

Engangsplast omfatter et bredt udvalg af 

almindeligt anvendte, kortlivede 

forbrugsvarer, der kasseres efter at have 

været brugt én gang til det tiltænkte formål, 

de genanvendes sjældent og er tilbøjelige 

til at ende som henkastet affald. En 

betydelig del af de markedsførte 

fiskeredskaber bliver ikke indsamlet til 

affaldsbehandling. Engangsplastprodukter 

og fiskeredskaber, der indeholder plast, er 

derfor et særligt alvorligt problem i 

forbindelse med havaffald og udgør en 

alvorlig risiko for marine økosystemer, 

biodiversitet og potentielt for menneskers 

sundhed, og de skader aktiviteter såsom 

turisme, fiskeri og skibsfart. 

(5) I Unionen udgør plast 80 til 85 % af 

havaffald på strande baseret på optællinger 

af affald, og heraf udgør engangsplast 50 

% og fiskerirelaterede genstande 27 %. 

Engangsplast omfatter et bredt udvalg af 

almindeligt anvendte, kortlivede 

forbrugsvarer, der kasseres efter at have 

været brugt én gang til det tiltænkte formål, 

de genanvendes sjældent og er tilbøjelige 

til at ende som henkastet affald. En 

betydelig del af de markedsførte 

fiskeredskaber bliver ikke indsamlet til 

affaldsbehandling. Engangsplastprodukter 

og fiskeredskaber, der indeholder plast, er 

derfor et særligt alvorligt problem i 

forbindelse med havaffald og udgør en 

alvorlig risiko for marine økosystemer, 

biodiversitet og menneskers sundhed, og 

de skader aktiviteter såsom turisme, fiskeri 

og skibsfart. 

Or. en 

Begrundelse 

Dette bringer betragtningen i tråd med artikel 1, der anerkender konsekvenser for helbredet. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (5a) EU bør vedtage en samlet tilgang 

til problemet med mikroplast og bør 

opfordre alle producenter til strengt at 

begrænse mikroplast i deres recepter og 

strengt begrænse produkter, der danner 

mikroplast, i at trænge ned i jorden og 

ned i grundvandet og dermed i de marine 

vandøkosystemer. 

Or. en 
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Ændringsforslag  5 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) For at koncentrere indsatsen, hvor 

den er mest nødvendig, bør dette direktiv 

kun omfatte de hyppigst fundne 

engangsplastprodukter, som skønsmæssigt 

tegner sig for 86 % af den engangsplast, 

der findes, ifølge optællinger, på strande i 

Unionen. 

(7) For at koncentrere indsatsen, hvor 

den er mest nødvendig, bør dette direktiv 

omfatte de hyppigst fundne 

engangsplastprodukter, som skønsmæssigt 

tegner sig for 86 % af den engangsplast, 

der findes, ifølge optællinger, på strande i 

Unionen, og fiskeredskaber, der 

forårsager betydelig skade i form af 

havforurening. 

Or. en 

Begrundelse 

Udkastet til direktiv omhandler også kasserede fiskeredskaber. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (7a) Regionerne imellem er der 

betragtelige forskelle i kilderne til 

plastforurening. I visse regioner bidrager 

plastprodukter kraftigt til havaffaldet, 

hvilket fremgik af den overvågning, der 

blev udført inden for 

havstrategirammedirektivet og af 

civilsamfundet. I sådanne områder bør 

medlemsstaterne forpligtes til at vedtage 

særlige foranstaltninger, der kan tage fat 

på andre nationalt eller lokalt 

forekommende kilder til plastforurening. 

Eksempelvis er landbrugsplast også 

knyttet til problemerne med forurening af 

jorden, lave genbrugsprocenter og 

ukorrekt bortskaffelse. Der kan navnlig 
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være lokal modvilje mod at modtage 

landbrugsplast til genbrug. 

Landbrugsplast bør modtages af 

genbrugs- eller bortskaffelsesfaciliteter 

uden unødvendige forhindringer. 

Or. en 

Begrundelse 

Mens dette udkast til direktiv dækker de engangsplastprodukter, der normalt findes på 

strande i hele EU, er der regionerne imellem stor forskel på plasttyperne. Visse 

plastprodukttyper, der ikke er omfattet af dette udkast til direktiv, findes lokalt i betydelige 

mængder. Landbrugsplast er et stort problem i nogle regioner: Eksempelvis er den blevet 

fundet i Sydspanien i obducerede kaskelothvaler, der har indtaget den. Derudover kan den 

plast, der har været brugt til jorddækning, blive afvist på den lokale genbrugsplads. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (7b) Derudover kan forurening af 

landjorden og kontaminering af 

jordbunden med større plastgenstande og 

stykker heraf eller mikroplast være 

betydelige efter lokal eller regional 

målestok. 

Or. en 

(http://recyclingnetwerk.org/2018/02/27/zwerfvuil-maakt-koeien-ziek-vlaanderen/ 

http://recyclingnetwerk.org/2018/02/26/zwerfafval-maakt-koeien-ziek/) 

Begrundelse 

Formålet med direktivet er generelt at begrænse miljøpåvirkninger, selv om der via 

konsekvensvurderingen lægges vægt på havaffald. Men lokale problemer i overflade- og 

grundvandssystemer (der leder ud i havsystemer) kan være kritiske. F.eks. i Flandern, hvor 

årligt mere end 5 000 køer bliver syge på grund af indtagelse af affald (total bestand på 1,3 

mio. hornkvæg) og i Nederlandene, hvor årligt 11-13 000 køer bliver alvorligt skadet af 

affald, og hvor mere end 4 000 efterfølgende dør (total bestand på 4,29 mio.). 
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Ændringsforslag  8 

Forslag til direktiv 

Betragtning 20 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) Drikkeflasker, der er 

engangsplastprodukter, er et af de hyppigst 

forekommende havaffaldsgenstande på 

strande i Unionen. Dette skyldes 

ineffektive særskilte indsamlingssystemer 

og lav forbrugerdeltagelse i disse systemer. 

Det er nødvendigt at fremme mere 

effektive særskilte indsamlingssystemer, 

og der bør derfor etableres et mindstemål 

for indsamling af drikkevareflasker, der er 

engangsplastprodukter. Medlemsstaterne 

bør være i stand til at nå dette 

minimumsmål ved at fastsætte mål for 

særskilt indsamling af drikkevareflasker, 

der er engangsplastprodukter, inden for 

rammerne af ordningerne for udvidet 

producentansvar eller ved at indføre 

pantordninger eller ved enhver anden 

foranstaltning, som de finder passende. 

Dette vil have en direkte, positiv 

indvirkning på indsamlingsprocenten, 

kvaliteten af det indsamlede materiale og 

kvaliteten af de genanvendte produkter, 

hvilket åbner muligheder for 

genanvendelsesvirksomheder og markedet 

for genanvendte produkter. 

(20) Drikkeflasker, der er 

engangsplastprodukter, er et af de hyppigst 

forekommende havaffaldsgenstande på 

strande i Unionen. Dette skyldes 

ineffektive særskilte indsamlingssystemer 

og lav forbrugerdeltagelse i disse systemer, 

men også de fysiske og kemiske 

egenskaber ved plast gør den 

modstandsdygtig over for nedbrydning, og 

derfor kan den overleve i miljøet i årtier 

eller århundreder, efter at 

plastprodukterne har opfyldt deres formål. 
Det er nødvendigt at fremme mere 

effektive særskilte indsamlingssystemer, 

og der bør derfor etableres et mindstemål 

for indsamling af drikkevareflasker, der er 

engangsplastprodukter. Medlemsstaterne 

bør være i stand til at nå dette 

minimumsmål ved at fastsætte mål for 

særskilt indsamling af drikkevareflasker, 

der er engangsplastprodukter, inden for 

rammerne af ordningerne for udvidet 

producentansvar eller ved at indføre 

pantordninger eller ved enhver anden 

foranstaltning, som de finder passende. 

Dette vil have en direkte, positiv 

indvirkning på indsamlingsprocenten, 

kvaliteten af det indsamlede materiale og 

kvaliteten af de genanvendte produkter, 

hvilket åbner muligheder for 

genanvendelsesvirksomheder og markedet 

for genanvendte produkter. 

Or. en 

Begrundelse 

Genstande, der ikke er af plast og undslipper indsamlingssystemerne er mindre vedvarende 

og vil derfor mindre sandsynligt samle sig som strand- eller havaffald. 
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Ændringsforslag  9 

Forslag til direktiv 

Betragtning 22 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(22) I henhold til punkt 22 i den 

interinstitutionelle aftale mellem Europa-

Parlamentet, Rådet for Den Europæiske 

Union og Europa-Kommissionen om bedre 

lovgivning af 13. april 201648 bør 

Kommissionen foretage en evaluering af 

dette direktiv. Denne evaluering bør 

baseres på høstede erfaringer samt data 

indsamlet i løbet af gennemførelsen af 

dette direktiv og data indsamlet i henhold 

til direktiv 2008/56/EF eller direktiv 

2008/98/EF. Evalueringen skal danne 

grundlag for en vurdering af mulige 

yderligere foranstaltninger og en vurdering 

på baggrund af overvågningen af havaffald 

i Unionen af, om der er behov for at 

revidere bilaget med listen over 

engangsplastprodukter. Ved evalueringen 

bør det også overvejes, om den 

videnskabelige og tekniske udvikling, der 

har fundet sted i mellemtiden, herunder 

udvikling af bionedbrydelige materialer og 

udvikling af kriterier eller en standard for 

biologisk nedbrydelighed af plast i 

havmiljøet som fastsat i den europæiske 

plaststrategi, tillader indførelse af en 

standard for bionedbrydning af visse 

engangsplastprodukter i havmiljøet. Denne 

standard vil indeholde en standard for at 

afprøve, om plast som følge af fysisk og 

biologisk nedbrydning i havmiljøet ville 

nedbrydes fuldt ud til kuldioxid (CO2), 

biomasse og vand inden for en 

tidshorisont, der er kort nok til, at plastet 

ikke skader havets flora og fauna, og ikke 

fører til akkumulering af plast i miljøet. 

Hvis det er tilfældet, kan 

engangsplastprodukter, der opfylder en 

sådan standard, undtages fra 

markedsføringsforbuddet. Samtidig med, 

at der i den europæiske strategi for plast 

allerede påtænkes tiltag på dette område, 

(22) I henhold til punkt 22 i den 

interinstitutionelle aftale mellem Europa-

Parlamentet, Rådet for Den Europæiske 

Union og Europa-Kommissionen om bedre 

lovgivning af 13. april 201648 bør 

Kommissionen foretage en evaluering af 

dette direktiv. Denne evaluering bør 

baseres på høstede erfaringer samt data 

indsamlet i løbet af gennemførelsen af 

dette direktiv og data indsamlet i henhold 

til direktiv 2008/56/EF eller direktiv 

2008/98/EF. Evalueringen skal danne 

grundlag for en vurdering af mulige 

yderligere foranstaltninger og en vurdering 

på baggrund af overvågningen af havaffald 

i Unionen af, om der er behov for at 

revidere bilaget med listen over 

engangsplastprodukter. Ved evalueringen 

bør det også overvejes, om den 

videnskabelige og tekniske udvikling, der 

har fundet sted i mellemtiden, herunder 

udvikling af bionedbrydelige materialer og 

udvikling af kriterier eller en standard for 

biologisk nedbrydelighed af plast i 

havmiljøet som fastsat i den europæiske 

plaststrategi, tillader indførelse af en 

standard for bionedbrydning af visse 

engangsplastprodukter i havmiljøet. Men 

taget i betragtning at bionedbrydning er 

en bortskaffelsesmulighed og selv 

medfører bortskaffelse af 

engangsprodukter, som derefter 

nedbrydes med varierende hastighed, alt 

efter miljøet de forurener, og kan påvirke 

dyr og livet i havene, så kan udviklingen 

af kriterier eller en standard for 

bionedbrydelighed i havmiljøet ikke 

opfylde betingelserne for nogen 

fremtidige undtagelser inden for 

rammerne af dette direktiv. Formålet med 

dette direktiv er at forebygge eller 

reducere visse plastprodukters påvirkning 
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anerkender den også udfordringerne ved at 

fastsætte en lovgivningsmæssig ramme for 

plast med bionedbrydelige egenskaber på 

grund af forskellene i havenes marine 

forhold. 

af miljøet og menneskers sundhed og at 

fremme omstillingen til en cirkulær 

økonomi, der understøttes af genbrugs- 

eller genanvendelsessystemer. Samtidig 

med, at der i den europæiske strategi for 

plast allerede påtænkes tiltag på dette 

område, anerkender den også 

udfordringerne ved at fastsætte en 

lovgivningsmæssig ramme for plast med 

bionedbrydelige egenskaber på grund af 

forskellene i havenes marine forhold. 

__________________ __________________ 

48 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1. 48 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1. 

Or. en 

Begrundelse 

Undtagelse af bionedbrydelig plast i dette direktiv er i strid med formålet og ånden i teksten, 

der er at beskytte miljøet, inklusive livet i havene og menneskers sundhed. Støtte til 

udviklingen af engangsgenstande, der nedbrydes i miljøet og kan indtages af dyr, der kommer 

forbi, uden vished om deres sikkerhed, hindrer opfyldelsen af dette direktivs mål. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til direktiv 

Betragtning 25 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(25) Da målene i dette direktiv, nemlig 

at forebygge og reducere 

miljøpåvirkningen af visse 

engangsplastprodukter og fiskeredskaber, 

fremme omstillingen til en cirkulær 

økonomi, herunder fremme innovative 

forretningsmodeller, produkter og 

materialer, der således også bidrager til et 

velfungerende indre marked, ikke i 

tilstrækkelig grad kan opfyldes af 

medlemsstaterne, men kan på grund af 

foranstaltningens omfang og virkninger 

bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor 

træffe foranstaltninger i overensstemmelse 

med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i 

traktaten om Den Europæiske Union. I 

(25) Da målene i dette direktiv, nemlig 

at forebygge og reducere indvirkningen på 

miljøet og menneskers sundhed af visse 

engangsplastprodukter og fiskeredskaber, 

fremme omstillingen til en cirkulær 

økonomi, herunder fremme innovative 

forretningsmodeller, produkter og 

materialer, der således også bidrager til et 

velfungerende indre marked, ikke i 

tilstrækkelig grad kan opfyldes af 

medlemsstaterne, men kan på grund af 

foranstaltningens omfang og virkninger 

bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor 

træffe foranstaltninger i overensstemmelse 

med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i 

traktaten om Den Europæiske Union. I 
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overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 

artikel, går dette direktiv ikke videre, end 

hvad der er nødvendigt for at nå disse mål 

— 

overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 

artikel, går dette direktiv ikke videre, end 

hvad der er nødvendigt for at nå disse mål 

— 

Or. en 

Begrundelse 

Dette er i tråd med artikel 1, der allerede anerkender, at indvirkningen på menneskers 

sundhed er et problem. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Formålet med dette direktiv er at forebygge 

og reducere visse plastprodukters 

miljøpåvirkning, især vandmiljøet og 

menneskers sundhed samt fremme 

omstillingen til en cirkulær økonomi med 

innovative forretningsmodeller, produkter 

og materialer, dermed også bidrage til et 

velfungerende indre marked. 

Formålet med dette direktiv er at forebygge 

og reducere plasts miljøpåvirkning, især 

vandmiljøet og menneskers sundhed samt 

fremme omstillingen til en cirkulær giftfri 

økonomi med innovative 

forretningsmodeller, giftfrie produkter og 

materialer, dermed også bidrage til et 

velfungerende indre marked. 

Or. en 

Begrundelse 

For at reducere indvirkningerne på sundheden skal målet være et giftfrit miljø. Det er i tråd 

med et ønske om en giftfri fremtid, som nogle medlemsstater allerede har lovgivet om og 

planlagt. 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 

foranstaltninger for at opnå en betydelig 

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 

foranstaltninger for at opnå en 50 % 
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reduktion af forbruget af 

engangsplastprodukter, der er anført i 

bilagets Del A på deres område, senest den 

... [seks år efter gennemførelsesdatoen for 

dette direktiv ]. 

reduktion af forbruget af 

engangsplastprodukter, der er anført i 

bilagets Del A på deres område, senest i 

2025 og en 80 % reduktion senest i 2030. 

Or. en 

Begrundelse 

Plastposedirektivet, 2015/720, opstiller også præcise fælles mål, men giver medlemsstaterne 

frihed til at vælge vejen mod dem. Dette har ført til drastiske nedskæringer i tynde 

plastbæreposer, f.eks. 90 % reduktion på ét år i Irland. Disse poser importeres hovedsageligt 

og i øget omfang fra det asiatiske Stillehavsområde til Europa. Medlemsstaterne har allerede 

truffet foranstaltninger imod disse produkter: Frankrig har forbudt plastickrus, og lignende 

foranstaltninger overvejes på Balearerne og i Navarra-regionen i Spanien. 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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 

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 eller 

indføre restriktioner for markedsføringen 

af dem. Disse foranstaltninger kan variere 

afhængigt af miljøbelastningen fra og 

indvirkningen på sundheden af de 

produkter, der nævnes i første afsnit. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Kommissionen kan vedtage en 

gennemførelsesretsakt, der fastsætter 

metoden til beregning og verifikation af 

den betydelige reduktion af forbruget af de 

i stk. 1 omhandlede engangsplastprodukter. 

Denne gennemførelsesretsakt vedtages i 

henhold til undersøgelsesproceduren, der er 

nævnt i artikel 16, stk. 2. 

2. Kommissionen vedtager en 

gennemførelsesretsakt, der fastsætter 

metoden til beregning og verifikation af 

den betydelige reduktion af forbruget af de 

i stk. 1 omhandlede engangsplastprodukter. 

Denne gennemførelsesretsakt vedtages i 

henhold til undersøgelsesproceduren, der er 

nævnt i artikel 16, stk. 2, senest to år efter 

ikrafttrædelsen af dette direktiv. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 

markedsførte engangsplastprodukter, der er 

opført i Del D i bilaget, har en synlig, klart 

læselig og uudslettelig mærkning, der 

oplyser forbrugerne om et eller flere af 

følgende: 

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 

markedsførte engangsplastprodukter, der er 

opført i Del D i bilaget, har en synlig, klart 

læselig og uudslettelig mærkning, der 

oplyser forbrugerne om følgende: 

Or. en 

Begrundelse 

Det er vigtigt ikke blot at informere om ét af elementerne på listen, men om alle, nemlig: 

tilstedeværelsen af plast, plastens miljøpåvirkning og den korrekte bortskaffelse af affaldet. 

Dette er også vigtigt for plastmaterialer anvendt i landbruget og til fødevarer, hvor 

landmænd og emballagevirksomheder er forbrugere. 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til direktiv 

Artikel 10 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) Den belastning på miljøet og især b) Den belastning på miljøet, 
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på havmiljøet, som henkastet affald og 

anden uhensigtsmæssig bortskaffelse af 

affald af disse produkter og 

fiskeredskaber, der indeholder plast, 
medfører. 

herunder jorden, og på menneskers 

sundhed, og især på havmiljøet, som plast, 

medfører. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne skal sikre, at 

fysiske eller juridiske personer eller deres 

sammenslutninger, organisationer eller 

grupper i overensstemmelse med national 

lovgivning eller praksis har adgang til ved 

en domstol eller et andet uafhængigt og 

upartisk ved lov nedsat organ at få prøvet 

den materielle eller processuelle lovlighed 

af enhver afgørelse, handling eller 

undladelse i forbindelse med 

gennemførelsen af artikel 5, 6, 7 og 8, når 

en af følgende betingelser er opfyldt: 

1. Medlemsstaterne skal sikre, at 

fysiske eller juridiske personer eller deres 

sammenslutninger, organisationer eller 

grupper i overensstemmelse med national 

lovgivning eller praksis har adgang til ved 

en domstol eller et andet uafhængigt og 

upartisk ved lov nedsat organ at få prøvet 

den materielle eller processuelle lovlighed 

af enhver afgørelse, handling eller 

undladelse i forbindelse med 

gennemførelsen af artikel 4, 5, 6, 7, 8 og 9, 

når en af følgende betingelser er opfyldt: 

Or. en 

Begrundelse 

Denne artikel burde også omfatte forpligtelserne fastsat i artikel 4 (mål for 

forbrugsreduktion) og artikel 9 (mål for særskilt indsamling). 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til direktiv 

Artikel 15 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kommissionen foretager en 

evaluering af dette direktiv senest den ... 

[seks år efter gennemførelsesdatoen for 

dette direktiv]. Evalueringen skal baseres 

1. Kommissionen foretager en 

evaluering af dette direktiv senest den ... 

[tre år efter gennemførelsesdatoen for dette 

direktiv]. Evalueringen skal baseres på de 
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på de foreliggende oplysninger i henhold 

til artikel 13. Medlemsstaterne forsyner 

Kommissionen med yderligere 

oplysninger, der er nødvendige for 

evalueringen og udarbejdelsen af den 

rapport, der er omhandlet i stk. 2. 

foreliggende oplysninger i henhold til 

artikel 13. Medlemsstaterne forsyner 

Kommissionen med yderligere 

oplysninger, der er nødvendige for 

evalueringen og udarbejdelsen af den 

rapport, der er omhandlet i stk. 2. 

Or. en 

Begrundelse 

6 år efter overgangsperioden vil sandsynligvis betyde tidligst i 2027. I betragtning af, hvor 

stor en udfordring miljøforureningen er, og hvor meget det haster at tage den op, navnlig 

vedrørende havmiljøet, skal en evaluering af direktivet udføres tidligere. 

 

Ændringsforslag  19 

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. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til direktiv 

Bilag I – del B – led 6 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 - Polystyren i alle anvendelser, 

medmindre det kan godtgøres, at til en 

specifik anvendelse giver materialet de 
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største miljømæssige og 

samfundsmæssige fordele i den 

pågældende anvendelse og kan indsamles 

til affaldsbehandling 

Or. en 

Begrundelse 

Ekspanderet polystyren (EPS) findes ofte i miljøet og ender som havaffald med miljømæssige, 

sociale og økonomiske konsekvenser. Som følge af dens karakteristika nedbrydes den hurtigt 

til mikroplast. Selv om det er muligt at genbruge materialet, gør tilsmudsningen fra brugen til 

fødevarer og dens lave densitet genbrugen uøkonomisk. EPS anvendes til emballage, 

herunder til fødevarer, men der findes alternativer til disse anvendelser. 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til direktiv 

Bilag I – del B – led 6 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 - Plastholdig emballage eller 

kontaktmateriale til fødevarer, såsom 

plast eller plastimprægnerede teposer, der 

bidrager til belastning af jordbunden med 

mikroplast ved kompostering eller gæring 

ved biogasfremstilling 

Or. en 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til direktiv 

Bilag I – del D – led 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 - Landbrugsplast, hvis det udpeges 

som værende en betydelig lokal eller 

national bidragyder til plastforurening af 

miljøet, og hvor indsamlingsprocenterne 

ligger under 90 % 

Or. en 
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Begrundelse 

Dette føjer landbrugsplast til listen over produkter, for hvilke markedsføringskravene vil 

omfatte mærkning eller oplysninger til forbrugerne, i dette tilfælde landmænd. 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til direktiv 

Bilag I – del E – led 8 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 - Landbrugsplast, hvis det udpeges 

som værende en betydelig lokal eller 

national bidragyder til plastforurening af 

miljøet, og hvor indsamlingsprocenterne 

ligger under 90 % 

Or. en 

Begrundelse 

Dette føjer landbrugsplast til listen over produkter, for hvilke producenterne af produkterne 

tager større ansvar for de varer, som de sælger, i dette tilfælde til landmænd. 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til direktiv 

Bilag I – del F – led 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 - Landbrugsplast, hvis det udpeges 

som værende en betydelig lokal eller 

national bidragyder til plastforurening af 

miljøet 

Or. en 

Begrundelse 

Dette føjer landbrugsplast til listen over produkter, for hvilke medlemsstaterne bør opstille 

særskilte indsamlingsmål, der f.eks. påvirker adgangen til bortskaffelses-/genbrugsfaciliteter. 
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Ændringsforslag  25 

Forslag til direktiv 

Bilag I – del G – led 9 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 - Landbrugsplast, hvis det udpeges 

som værende en betydelig lokal eller 

national bidragyder til plastforurening af 

miljøet 

Or. en 

Begrundelse 

Dette føjer landbrugsplast til listen over produkter, som medlemsstaterne bør øge 

bevidstheden om, bl.a. blandt brugerne/forbrugerne i landbruget. Dette kunne f.eks. omfatte 

oplysninger om adgang til bortskaffelses-/genbrugsfaciliteter. 

 


