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KORTFATTAD MOTIVERING 

Förslagets syfte enligt artikel 1 är att ”minska vissa plastprodukters inverkan på miljön, 

särskilt vattenmiljön, och på människors hälsa”. 

 

I sitt yttrande ansåg utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling att det var viktigt att 

lägga tonvikten vid de typer av plastföroreningar som är kopplade till jordbruket, även om 

dessa främst har lokal eller regional inverkan. Kommissionens förslag om att minska 

föroreningar från plastartiklar för engångsbruk bygger på en konsekvensbedömning som 

omfattar de vanligast förekommande större plastavfallsföremål som blir till marint skräp på 

genomsnittlig EU-nivå, och dessa ges särskild tonvikt i dess förslag till textens utformning. 

 

För det första bör det förtydligas att plast som hamnar på fält eller i jordbrukets ekosystem 

kan sväljas av djur eller föras vidare till akvatiska ekosystem och till slut hamna i havet. På 

liknande sätt kommer det som hamnar i jorden så småningom att fragmenteras eller brytas ner 

av jordbiota till mindre bitar, bland annat mikroplast, och hamna i jordvattnet och eventuellt 

komma in i akvatiska färskvattenekosystem och därefter i marina system. Denna andra 

spridningsväg beaktas inte i konsekvensbedömningen, som undersöker marint skräp och 

större föremål. 

 

För det andra är vissa typer av plastföroreningar vanligt förekommande regionalt eller lokalt, 

på grund av särskilda typer av markanvändning som inbegriper användning av jordbruksplast. 

Dessa kan förvärras av lokal praxis eller infrastruktur, till exempel de svårigheter många 

jordbrukare eller tillverkare har att återvinna använt marktäckningsmaterial av plast eller att 

smutsigt plastmaterial inte tas emot. 

 

Slutligen måste det påpekas att den metod som förespråkas i kommissionens utkast omfattar 

medvetandehöjande åtgärder riktade mot konsumenter, i detta fall användare såsom 

jordbrukare, som kan genomföras i form av information om bortskaffande och återvinning av 

jordbruksplast, märkningskrav, utökad plastproducentansvar och så vidare. Därför medför 

sådana åtgärder inte nödvändigtvis orimliga eller kostsamma ytterligare bördor för 

jordbrukare. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa 

och livsmedelssäkerhet ansvarigt utskott att som ansvarigt utskott beakta följande 

ändringsförslag: 

Ändringsförslag  1 

Förslag till direktiv 

Skäl 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) Plast är ett mycket funktionellt och 

relativt billigt material vilket innebär att 

(1) Plast är ett relativt billigt material 

vilket innebär att det blir allt vanligare i vår 



 

PE623.923v01-00 4/19 PA\1157360SV.docx 

SV 

det blir allt vanligare i vår vardag. Dess 

ökade användning i kortlivade produkter 

som inte är avsedda för återanvändning 

eller kostnadseffektiv återvinning innebär 

att de relaterade produktions- och 

konsumtionsmönstren har blivit alltmer 

ineffektiva och linjära. Inom ramen för 

handlingsplanen för den cirkulära 

ekonomin32 konstaterade kommissionen 

därför i den europeiska strategin för plast33 

att den ständiga ökningen av mängden 

plastavfall och dess läckage till miljön, 

särskilt den marina miljön, måste åtgärdas 

om vi ska kunna uppnå en verkligt cirkulär 

livscykel för plast. 

vardag. Dess ökade användning i 

kortlivade produkter som inte är avsedda 

för återanvändning eller kostnadseffektiv 

återvinning innebär att de relaterade 

produktions- och konsumtionsmönstren har 

blivit alltmer ineffektiva och linjära. Inom 

ramen för handlingsplanen för den 

cirkulära ekonomin32 konstaterade 

kommissionen därför i den europeiska 

strategin för plast33 att den ständiga 

ökningen av mängden plastavfall och dess 

läckage till miljön, särskilt den marina 

miljön, måste åtgärdas om vi ska kunna 

uppnå en verkligt cirkulär livscykel för 

plast. 

__________________ __________________ 

32 Meddelande från kommissionen till 

Europaparlamentet, rådet, Europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén samt 

Regionkommittén: Att sluta kretsloppet – 

en EU-handlingsplan för den cirkulära 

ekonomin (COM(2015) 614 final). 

32 Meddelande från kommissionen till 

Europaparlamentet, rådet, Europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén samt 

Regionkommittén: Att sluta kretsloppet – 

en EU-handlingsplan för den cirkulära 

ekonomin (COM(2015) 614 final). 

33 Meddelande från kommissionen till 

Europaparlamentet, rådet, Europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén samt 

Regionkommittén: En europeisk strategi 

för plast i en cirkulär ekonomi 

(COM(2018) 28 final). 

33 Meddelande från kommissionen till 

Europaparlamentet, rådet, Europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén samt 

Regionkommittén: En europeisk strategi 

för plast i en cirkulär ekonomi 

(COM(2018) 28 final). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till direktiv 

Skäl 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) I enlighet med multilaterala avtal37 

och unionens avfallslagstiftning38 måste 

medlemsstaterna säkerställa en god 

avfallshantering i syfte att förebygga och 

minska marint skräp från källor till havs 

och på land. Enligt unionens 

vattenlagstiftning39 ska medlemsstaterna 

också vidta åtgärder mot marint skräp när 

(4) I enlighet med multilaterala avtal37 

och unionens avfallslagstiftning38 måste 

medlemsstaterna säkerställa en god 

avfallshantering i syfte att förebygga och 

minska marint skräp från källor till havs 

och på land. Enligt unionens 

vattenlagstiftning39 ska medlemsstaterna 

också vidta åtgärder mot marint skräp för 
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detta hindrar uppnåendet av god 

miljöstatus i deras marina vatten, bland 

annat för att bidra till att uppnå FN:s 

fjortonde mål för hållbar utveckling. 

att säkerställa att dess egenskaper, 

inklusive dess kemiska sammansättning 

och kvantiteter, inte skadar marina vatten, 

bland annat för att bidra till att uppnå FN:s 

fjortonde mål för hållbar utveckling. 

__________________ __________________ 

37 Förenta nationernas havsrättskonvention 

(Unclos), konventionen från 1972 om 

förhindrandet av havsföroreningar till följd 

av dumpning av avfall och annat material 

(Londonkonventionen) och dess protokoll 

från 1996 (Londonprotokollet), bilaga V 

till den internationella konventionen till 

förhindrande av förorening från fartyg 

(Marpol), Baselkonventionen om kontroll 

av gränsöverskridande transporter och om 

slutligt omhändertagande av farligt avfall. 

37 Förenta nationernas havsrättskonvention 

(Unclos), konventionen från 1972 om 

förhindrandet av havsföroreningar till följd 

av dumpning av avfall och annat material 

(Londonkonventionen) och dess protokoll 

från 1996 (Londonprotokollet), bilaga V 

till den internationella konventionen till 

förhindrande av förorening från fartyg 

(Marpol), Baselkonventionen om kontroll 

av gränsöverskridande transporter och om 

slutligt omhändertagande av farligt avfall. 

38 Direktiv 2008/98/EG och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2000/59/EG av den 27 november 2000 om 

mottagningsanordningar i hamn för 

fartygsgenererat avfall och lastrester (EGT 

L 332, 28.12.2000, s. 81). 

38 Direktiv 2008/98/EG och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2000/59/EG av den 27 november 2000 om 

mottagningsanordningar i hamn för 

fartygsgenererat avfall och lastrester (EGT 

L 332, 28.12.2000, s. 81). 

39 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 

upprättande av en ram för gemenskapens 

åtgärder på vattenpolitikens område (EGT 

L 327, 22.12.2000, s. 1) och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2008/56/EG av den 17 juni 2008 om 

upprättande av en ram för gemenskapens 

åtgärder på havsmiljöpolitikens område 

(Ramdirektiv om en marin strategi) (EUT 

L 164, 25.6.2008, s. 19). 

39 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 

upprättande av en ram för gemenskapens 

åtgärder på vattenpolitikens område (EGT 

L 327, 22.12.2000, s. 1) och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2008/56/EG av den 17 juni 2008 om 

upprättande av en ram för gemenskapens 

åtgärder på havsmiljöpolitikens område 

(Ramdirektiv om en marin strategi) (EUT 

L 164, 25.6.2008, s. 19). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till direktiv 

Skäl 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) Vid beräkningar av antalet (5) Vid beräkningar av antalet 
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skräpföremål på stränderna har det 

fastställts att 80–85 % av det marina 

skräpet i unionen består av plast. Av detta 

utgörs 50 % av plastartiklar för 

engångsbruk och 27 % av fiskerelaterade 

föremål. I gruppen plastartiklar för 

engångsbruk ingår många olika frekvent 

använda och kortlivade 

konsumentprodukter som slängs bort efter 

att ha använts för sitt syfte en gång, som 

sällan återvinns och som ofta orsakar 

nedskräpning. En stor del av de 

fiskeredskap som släpps ut på marknaden 

samlas inte in för behandling. Plastartiklar 

för engångsbruk och fiskeredskap som 

innehåller plast är därför ett särskilt 

allvarligt problem i samband med marint 

skräp, som utgör ett stort hot mot de 

marina ekosystemen, den biologiska 

mångfalden och eventuellt också mot 

människors hälsa. De har också en skadlig 

inverkan på verksamheter såsom turism, 

fiske och sjöfart. 

skräpföremål på stränderna har det 

fastställts att 80–85 % av det marina 

skräpet i unionen består av plast. Av detta 

utgörs 50 % av plastartiklar för 

engångsbruk och 27 % av fiskerelaterade 

föremål. I gruppen plastartiklar för 

engångsbruk ingår många olika frekvent 

använda och kortlivade 

konsumentprodukter som slängs bort efter 

att ha använts för sitt syfte en gång, som 

sällan återvinns och som ofta orsakar 

nedskräpning. En stor del av de 

fiskeredskap som släpps ut på marknaden 

samlas inte in för behandling. Plastartiklar 

för engångsbruk och fiskeredskap som 

innehåller plast är därför ett särskilt 

allvarligt problem i samband med marint 

skräp, som utgör ett stort hot mot de 

marina ekosystemen, den biologiska 

mångfalden och människors hälsa. De har 

också en skadlig inverkan på verksamheter 

såsom turism, fiske och sjöfart. 

Or. en 

Motivering 

Ändringen skapar samstämmighet med artikel 1, där det konstateras att det förekommer 

hälsoeffekter. 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till direktiv 

Skäl 5a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (5a) EU bör anlägga ett heltäckande 

synsätt på problemet med mikroplast och 

bör uppmana alla tillverkare att tillämpa 

strikta begränsningar för mikroplast i 

sina formuleringar och sätta upp strikta 

begränsningar för produkter som ger 

upphov till mikroplast så att de inte 

hamnar i jorden och i färskvattnet och 

därigenom i marina akvatiska ekosystem. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till direktiv 

Skäl 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) För att rikta in insatserna på de 

områden där de behövs mest bör detta 

direktiv endast gälla de oftast påträffade 

plastartiklarna för engångsbruk, vilka 

beräknas utgöra omkring 86 % av de 

plastartiklar för engångsbruk som påträffas 

på stränderna i unionen räknat i antal. 

(7) För att rikta in insatserna på de 

områden där de behövs mest bör detta 

direktiv gälla de oftast påträffade 

plastartiklarna för engångsbruk, vilka 

beräknas utgöra omkring 86 % av de 

plastartiklar för engångsbruk som påträffas 

på stränderna i unionen räknat i antal och 

fiskeredskap som orsakar betydande 

skador när de utgör havsföroreningar. 

Or. en 

Motivering 

I utkastet till direktiv talas det också om kasserade fiskeredskap. 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till direktiv 

Skäl 7a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (7a) Källorna till plastföroreningar 

skiljer sig åt betydligt mellan olika 

regioner. I vissa regioner bidrar andra 

plastprodukter stort till det marina 

skräpet, vilket konstaterats genom 

övervakning enligt ramdirektivet om en 

marin strategi och av det civila samhället. 

I sådana områden bör medlemsstaterna 

vara skyldiga att anta specifika åtgärder 

för att ta itu med andra vanliga nationella 

eller lokala källor till plastföroreningar. 

Exempelvis är jordbruksplast också 

kopplad till problemen med 

markföroreningar, låga 
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återvinningsnivåer och olämpligt 

bortskaffande. I synnerhet kan det finnas 

en ovilja lokalt mot att ta emot 

jordbruksplast för återvinning. Sådan 

jordbruksplast bör tas emot av 

återvinnings- eller 

bortskaffandeanläggningar utan onödiga 

hinder. 

Or. en 

Motivering 

Utkastet till direktiv omfattar visserligen plastartiklar för engångsbruk som ofta påträffas på 

stränder i EU, men de sorter av plast som påträffas varierar stort mellan regioner. Vissa 

plastprodukttyper som inte omfattas av utkastet till direktiv påträffas i betydande mängder 

lokalt. Jordbruksplast är ett stort problem i vissa regioner. Vid obduktion av kaskeloter i 

södra Spanien har det till exempel konstaterats att valarna har svalt sådan plast. Använt 

marktäckningsmaterial av plast som är nedsmutsat med jord tas inte heller alltid emot av 

återvinningsanläggningar. 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till direktiv 

Skäl 7b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (7b) Dessutom kan mark- och 

jordföroreningar i form av större 

plastföremål och därav resulterande 

fragment eller mikroplast vara betydande 

på lokal eller regional nivå. 

Or. en 

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

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

Motivering 

Direktivet syftar till att begränsa inverkan på miljön rent allmänt, trots att tonvikten läggs på 

marint skräp i konsekvensbedömningen. De lokala problemen i markbundna system och 

färskvattensystem (som mynnar ut i marina system) kan emellertid vara akuta. I Flandern blir 

till exempel fler än 5 000 kor/år sjuka på grund av att de sväljer skräp (totalt finns där 

1,3 miljoner kreatur). I Nederländerna får 11–13 000 kor/år akuta skador av skräp och fler 

än 4 000 av dem dör av detta (totalt 4,29 miljoner kreatur). 
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Ändringsförslag  8 

Förslag till direktiv 

Skäl 20 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(20) Dryckesflaskor som är plastartiklar 

för engångsbruk är en av de vanligaste 

marina skräpartiklarna på unionens 

stränder. Det beror på att de separata 

insamlingssystemen är ineffektiva och att 

konsumenterna inte deltar i systemen i 

tillräcklig utsträckning. Det behövs 

effektivare separata insamlingssystem, och 

därför bör ett minimimål för separat 

insamling fastställas för dryckesflaskor 

som är plastartiklar för engångsbruk. 

Medlemsstaterna bör kunna uppnå detta 

minimimål genom att fastställa separata 

insamlingsmål för dryckesflaskor som är 

plastartiklar för engångsbruk inom sina 

system för utökat producentansvar eller 

genom att inrätta pantsystem eller genom 

någon annan åtgärd som de anser lämplig. 

Det kommer att få en direkt positiv 

inverkan på insamlingsgraden, kvaliteten 

på det insamlade materialet och kvaliteten 

på det återvunna materialet, vilket skapar 

möjligheter för återvinningssektorn och 

marknaden för återvunnet material. 

(20) Dryckesflaskor som är plastartiklar 

för engångsbruk är en av de vanligaste 

marina skräpartiklarna på unionens 

stränder. Det beror på att de separata 

insamlingssystemen är ineffektiva och att 

konsumenterna inte deltar i systemen i 

tillräcklig utsträckning men även på 

plastens fysiska och kemiska kvaliteter 

som gör den svår att bryta ner och 

innebär att den finns kvar i miljön i 

årtionden eller århundraden efter det att 

plastprodukterna har tjänat sitt syfte. Det 

behövs effektivare separata 

insamlingssystem, och därför bör ett 

minimimål för separat insamling fastställas 

för dryckesflaskor som är plastartiklar för 

engångsbruk. Medlemsstaterna bör kunna 

uppnå detta minimimål genom att fastställa 

separata insamlingsmål för dryckesflaskor 

som är plastartiklar för engångsbruk inom 

sina system för utökat producentansvar 

eller genom att inrätta pantsystem eller 

genom någon annan åtgärd som de anser 

lämplig. Det kommer att få en direkt 

positiv inverkan på insamlingsgraden, 

kvaliteten på det insamlade materialet och 

kvaliteten på det återvunna materialet, 

vilket skapar möjligheter för 

återvinningssektorn och marknaden för 

återvunnet material. 

Or. en 

Motivering 

Artiklar av andra material än plast som inte samlas in är mindre beständiga och bryts lättare 

ner och anhopas därför inte på samma sätt som skräp på stränder eller i havet. 
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Ändringsförslag  9 

Förslag till direktiv 

Skäl 22 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(22) I enlighet med punkt 22 i det 

interinstitutionella avtalet mellan 

Europaparlamentet, Europeiska unionens 

råd och Europeiska kommissionen om 

bättre lagstiftning av den 13 april 201648 

bör kommissionen utvärdera detta direktiv. 

Denna utvärdering bör bygga på 

erfarenheter från och data som samlats in 

under genomförandet av detta direktiv samt 

data som samlats in enligt direktiv 

2008/56/EG eller direktiv 2008/98/EG. 

Utvärderingen bör ligga till grund för en 

bedömning av eventuella ytterligare 

åtgärder och av huruvida bilagan med en 

förteckning över plastartiklar för 

engångsbruk behöver ses över, mot 

bakgrund av övervakningen av marint 

skräp i unionen. Vid utvärderingen bör det 

också undersökas om vetenskapliga och 

tekniska framsteg har gjorts under tiden – 

inklusive utveckling av biologiskt 

nedbrytbara material och framtagande av 

kriterier eller en standard för biologisk 

nedbrytning av plast i den marina miljön, i 

enlighet med vad som fastställs i den 

europeiska strategin för plast – som gör det 

möjligt att ta fram en standard för biologisk 

nedbrytning av vissa plastartiklar för 

engångsbruk i den marina miljön. Denna 

standard skulle inkludera en standard för 

att testa om plast, vid fysisk och biologisk 

nedbrytning i marin miljö, bryts ner helt 

till koldioxid (CO2), biomassa och vatten 

tillräckligt snabbt för att plasten inte ska 

hinna orsaka skador på det marina livet 

eller leda till en ansamling av plast i 

miljön. Om så är fallet skulle plastartiklar 

för engångsbruk som uppfyller denna 

standard kunna undantas från förbudet 

mot utsläppande på marknaden. I den 

europeiska strategin för plast ingår redan 

åtgärder på detta område, men där 

(22) I enlighet med punkt 22 i det 

interinstitutionella avtalet mellan 

Europaparlamentet, Europeiska unionens 

råd och Europeiska kommissionen om 

bättre lagstiftning av den 13 april 201648 

bör kommissionen utvärdera detta direktiv. 

Denna utvärdering bör bygga på 

erfarenheter från och data som samlats in 

under genomförandet av detta direktiv samt 

data som samlats in enligt direktiv 

2008/56/EG eller direktiv 2008/98/EG. 

Utvärderingen bör ligga till grund för en 

bedömning av eventuella ytterligare 

åtgärder och av huruvida bilagan med en 

förteckning över plastartiklar för 

engångsbruk behöver ses över, mot 

bakgrund av övervakningen av marint 

skräp i unionen. Vid utvärderingen bör det 

också undersökas om vetenskapliga och 

tekniska framsteg har gjorts under tiden – 

inklusive utveckling av biologiskt 

nedbrytbara material och framtagande av 

kriterier eller en standard för biologisk 

nedbrytning av plast i den marina miljön, i 

enlighet med vad som fastställs i den 

europeiska strategin för plast – som gör det 

möjligt att ta fram en standard för biologisk 

nedbrytning av vissa plastartiklar för 

engångsbruk i den marina miljön. Men 

med tanke på att biologisk nedbrytning är 

ett alternativ för slutet av livscykeln och 

innebär bortskaffande av engångsartiklar 

som sedan bryts ner i olika takt beroende 

på den miljö som de förorenar och kan 

påverka djur och det marina livet, kan 

framtagande av kriterier eller en standard 

för biologisk nedbrytning i marin miljö 

inte ge rätt till några framtida undantag 

inom ramen för detta direktiv. Målet med 

detta direktiv är att förebygga och minska 

inverkan från vissa plastartiklar på miljön 

och människors hälsa och att underlätta 
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konstateras också att det är svårt att skapa 

ett regelverk för biologiskt nedbrytbar plast 

på grund av de olika förhållandena i olika 

hav. 

övergången till en cirkulär ekonomi som 

stöds av återvinningssystem. I den 

europeiska strategin för plast ingår redan 

åtgärder på detta område, men där 

konstateras också att det är svårt att skapa 

ett regelverk för biologiskt nedbrytbar plast 

på grund av de olika förhållandena i olika 

hav. 

__________________ __________________ 

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

Or. en 

Motivering 

Att undanta biologiskt nedbrytbar plast från detta direktiv går emot textens syfte och anda, 

som är att skydda miljön, inklusive det marina livet och hälsan. Att stödja utvecklingen av 

engångsartiklar som bryts ner i miljön och kan sväljas av djur på vägen, utan att det har 

konstaterats att de är säkra, motverkar uppfyllandet av målet för detta direktiv. 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till direktiv 

Skäl 25 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(25) Eftersom målen för detta direktiv – 

att förebygga och minska inverkan från 

vissa plastartiklar för engångsbruk och 

fiskeredskap som innehåller plast på miljön 

och att underlätta övergången till en 

cirkulär ekonomi, inbegripet att främja 

innovativa affärsmodeller, produkter och 

material och därigenom bidra till den inre 

marknadens goda funktion – inte i 

tillräcklig utsträckning kan uppnås av 

medlemsstaterna utan snarare, på grund av 

åtgärdernas omfattning och effekter, kan 

uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen 

vidta åtgärder i enlighet med 

subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 

fördraget om Europeiska unionen. I 

enlighet med proportionalitetsprincipen i 

samma artikel går detta direktiv inte utöver 

vad som är nödvändigt för att uppnå dessa 

(25) Eftersom målen för detta direktiv – 

att förebygga och minska inverkan från 

vissa plastartiklar för engångsbruk och 

fiskeredskap som innehåller plast på miljön 

och människors hälsa och att underlätta 

övergången till en cirkulär ekonomi, 

inbegripet att främja innovativa 

affärsmodeller, produkter och material och 

därigenom bidra till den inre marknadens 

goda funktion – inte i tillräcklig 

utsträckning kan uppnås av 

medlemsstaterna utan snarare, på grund av 

åtgärdernas omfattning och effekter, kan 

uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen 

vidta åtgärder i enlighet med 

subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 

fördraget om Europeiska unionen. I 

enlighet med proportionalitetsprincipen i 

samma artikel går detta direktiv inte utöver 
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mål. vad som är nödvändigt för att uppnå dessa 

mål. 

Or. en 

Motivering 

Detta är i linje med artikel 1, där det redan erkänns att hälsoeffekterna ger anledning till oro. 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Detta direktivs syfte är att förebygga och 

minska vissa plastprodukters inverkan på 

miljön, särskilt vattenmiljön, och på 

människors hälsa samt att underlätta 

övergången till en cirkulär ekonomi med 

innovativa affärsmodeller, produkter och 

material och därigenom bidra till den inre 

marknadens goda funktion. 

Detta direktivs syfte är att förebygga och 

minska plastens inverkan på miljön, 

särskilt vattenmiljön, och på människors 

hälsa samt att underlätta övergången till en 

cirkulär giftfri ekonomi med innovativa 

affärsmodeller, giftfria produkter och 

material och därigenom bidra till den inre 

marknadens goda funktion. 

Or. en 

Motivering 

För att minska inverkan på hälsan måste målet vara frihet från gifter. Detta är i linje med 

önskan om en giftfri framtid, som man i vissa medlemsstater redan infört lagstiftning om och 

planerat för. 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till direktiv 

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

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 

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 

åtgärder för att minska förbrukningen av de 

plastartiklar för engångsbruk som ingår i 

förteckningen i del A i bilagan med 50 % 

på sitt territorium senast 2025 och med 80 
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införlivande av detta direktiv]. % senast 2030. 

Or. en 

Motivering 

I direktivet om plastkassar (direktiv (EU) 2015/720) fastställs också tydliga mål, men 

medlemsstaterna tillåts välja själva hur de ska uppnå dem. Det ledde till en drastisk 

minskning av tunna bärkassar, till exempel en minskning med 90 % på ett år i Irland. Dessa 

artiklar importeras främst och allt mer från Asien och Stillahavsområdet till Europa. 

Medlemsstaterna har redan vidtagit åtgärder mot dessa: Frankrike har förbjudit plastmuggar 

och liknande åtgärder övervägs på Balearerna och i regionen Navarra i Spanien. 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till direktiv 

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

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 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 eller 

begränsningar av utsläppandet på 

marknaden. Dessa åtgärder kan variera 

beroende på miljö- och hälsopåverkan av 

de produkter som avses i första stycket. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till direktiv 

Artikel 4 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Kommissionen får anta en 

genomförandeakt vari metoden för 

beräkning och verifiering av den betydande 

2. Kommissionen ska anta en 

genomförandeakt vari metoden för 

beräkning och verifiering av den betydande 
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minskning av förbrukningen av 

plastartiklar för engångsbruk som avses i 

punkt 1 fastställs. Denna genomförandeakt 

ska antas i enlighet med det 

granskningsförfarande som avses i artikel 

16.2. 

minskning av förbrukningen av 

plastartiklar för engångsbruk som avses i 

punkt 1 fastställs. Denna genomförandeakt 

ska antas i enlighet med det 

granskningsförfarande som avses i artikel 

16.2 inom två år från detta direktivs 

ikraftträdande. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till direktiv 

Artikel 7 – punkt 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

varje plastartikel för engångsbruk som 

ingår i förteckningen i del D i bilagan och 

som släpps ut på marknaden bär en 

framträdande, lättläslig och outplånlig 

märkning som informerar konsumenterna 

om ett eller flera av följande: 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

varje plastartikel för engångsbruk som 

ingår i förteckningen i del D i bilagan och 

som släpps ut på marknaden bär en 

framträdande, lättläslig och outplånlig 

märkning som informerar konsumenterna 

om följande: 

Or. en 

Motivering 

Det är viktigt att ge information inte bara om en av aspekterna utan om samtliga, närmare 

bestämt förekomsten av plast, plastens miljöeffekter och lämpliga bortskaffandesätt. Detta är 

också viktigt för plast som används i jordbruket och för livsmedel, där konsumenterna utgörs 

av jordbrukare och förpackningsaktörer. 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till direktiv 

Artikel 10 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Effekterna av nedskräpning och 

annat olämpligt bortskaffande av dessa 

produkter och fiskeredskap som 

innehåller plast på miljön, i synnerhet på 

(b) Effekterna av plast på miljön, 

inklusive på jorden, i synnerhet på den 

marina miljön och människors hälsa. 
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den marina miljön. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till direktiv 

Artikel 12 – punkt 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

fysiska eller juridiska personer eller 

sammanslutningar, organisationer eller 

grupper av dessa, i enlighet med nationell 

lagstiftning eller praxis har tillgång till ett 

prövningsförfarande inför en domstol eller 

ett annat oberoende och opartiskt organ 

som upprättats enligt lag för prövning av 

den materiella och formella giltigheten av 

ett beslut, en handling eller en 

underlåtenhet med koppling till 

genomförandet av artiklarna 5, 6, 7 och 8 

när ett av följande villkor uppfylls: 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

fysiska eller juridiska personer eller 

sammanslutningar, organisationer eller 

grupper av dessa, i enlighet med nationell 

lagstiftning eller praxis har tillgång till ett 

prövningsförfarande inför en domstol eller 

ett annat oberoende och opartiskt organ 

som upprättats enligt lag för prövning av 

den materiella och formella giltigheten av 

ett beslut, en handling eller en 

underlåtenhet med koppling till 

genomförandet av artiklarna 4, 5, 6, 7, 8 

och 9 när ett av följande villkor uppfylls: 

Or. en 

Motivering 

Denna artikel bör också omfatta skyldigheterna enligt artikel 4 (minskningsmål) och artikel 9 

(mål för separat insamling). 

 

Ändringsförslag  18 

Förslag till direktiv 

Artikel 15 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kommissionen ska utvärdera detta 

direktiv senast den … [sex år efter sista 

datum för införlivande av detta direktiv]. 

Utvärderingen ska bygga på den 

information som finns tillgänglig i enlighet 

med artikel 13. Medlemsstaterna ska förse 

kommissionen med all ytterligare 

1. Kommissionen ska utvärdera detta 

direktiv senast den … [tre år efter sista 

datum för införlivande av detta direktiv]. 

Utvärderingen ska bygga på den 

information som finns tillgänglig i enlighet 

med artikel 13. Medlemsstaterna ska förse 

kommissionen med all ytterligare 
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information som behövs för att genomföra 

utvärderingen och utarbeta den rapport som 

avses i punkt 2. 

information som behövs för att genomföra 

utvärderingen och utarbeta den rapport som 

avses i punkt 2. 

Or. en 

Motivering 

Sex år efter övergångsperioden skulle troligen innebära tidigast 2027. Med tanke på vikten 

och den brådskande karaktären hos problemet med miljöföroreningar, särskilt 

havsföroreningar, måste direktivet utvärderas tidigare än så. 

 

Ändringsförslag  19 

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. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  20 

Förslag till direktiv 

Bilaga I – del B – strecksats 6a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 – Polystyren i alla dess 

tillämpningar, utom när det kan bevisas 

för en viss tillämpning att materialet ger 

största miljömässiga och sociala fördelar i 

just denna tillämpning och samlas in för 
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avfallshantering 

Or. en 

Motivering 

Expanderad polystyren (EPS) påträffas ofta i naturen och blir till marint skräp med 

miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser på grund av att det snabbt bryts ner till 

mikroplast. Trots att det är möjligt att återvinna detta material gör dess kontaminering av 

livsmedel och dess låga densitet att det är oekonomiskt att göra detta. EPS används för 

förpackningar, bland annat för livsmedel, och det finns alternativ för sådana tillämpningar. 

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till direktiv 

Bilaga I – del B – strecksats 6b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 – Livsmedelsförpackningar eller 

material avsedda att komma i kontakt med 

livsmedel som innehåller plast och som 

bidrar till mängden av mikroplast i jorden 

vid kompostering eller biogasrötning, 

såsom tepåsar som är gjorda av plast eller 

plastimpregnerade 

Or. en 

 

Ändringsförslag  22 

Förslag till direktiv 

Bilaga I – del D – strecksats 3a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 – Jordbruksplast, när denna 

konstaterats vara en betydande 

bidragande orsak till plastföroreningar i 

miljön lokalt eller nationellt och när 

insamlingsnivån understiger 90 % 

Or. en 
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Motivering 

Genom denna ändring läggs jordbruksplast till i förteckningen över produkter som får 

marknadsföras på villkor att de innefattar en märkning eller information till konsumenter, i 

detta fall jordbrukare. 

 

Ändringsförslag  23 

Förslag till direktiv 

Bilaga I – del E – strecksats 8a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 – Jordbruksplast, när denna 

konstaterats vara en betydande 

bidragande orsak till plastföroreningar i 

miljön lokalt eller nationellt och när 

insamlingsnivån understiger 90 % 

Or. en 

Motivering 

Genom denna ändring läggs jordbruksplast till i förteckningen över produkter för vilka 

tillverkarna ska ta ett större ansvar för de varor de säljer, i detta fall till jordbrukare. 

 

Ändringsförslag  24 

Förslag till direktiv 

Bilaga I – del F – strecksats 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 – Jordbruksplast, när denna 

konstaterats vara en betydande 

bidragande orsak till plastföroreningar i 

miljön lokalt eller nationellt 

Or. en 

Motivering 

Genom denna ändring läggs jordbruksplast till i förteckningen över produkter för vilka 

medlemsstaterna bör införa separata insamlingsmål som till exempel påverkar tillgången till 

bortskaffande-/återvinningsanläggningar. 
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Ändringsförslag  25 

Förslag till direktiv 

Bilaga I – del G – strecksats 9a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 – Jordbruksplast, när denna 

konstaterats vara en betydande 

bidragande orsak till plastföroreningar i 

miljön lokalt eller nationellt 

Or. en 

Motivering 

Genom denna ändring läggs jordbruksplast till i förteckningen över produkter om vilka 

medlemsstaterna ska öka medvetenheten, det vill säga bland användarna/konsumenterna 

inom jordbrukssektorn. Detta skulle exempelvis kunna omfatta information om tillgång till 

bortskaffande-/återvinningsanläggningar. 

 


