
 

AD\1163363DA.docx  PE625.356v02-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

Europa-Parlamentet 
2014-2019  

 

Økonomi- og Valutaudvalget 
 

2018/0172(COD) 

26.9.2018 

UDTALELSE 

fra Økonomi- og Valutaudvalget 

til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om reduktion af visse 

plastprodukters miljøpåvirkning 

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

Ordfører for udtalelse: Barbara Kappel 

 



 

PE625.356v02-00 2/22 AD\1163363DA.docx 

DA 

 

PA_Legam 



 

AD\1163363DA.docx 3/22 PE625.356v02-00 

 DA 

KORT BEGRUNDELSE 

Initiativet vedrørende engangsplast indgår i EU's bredere dagsorden for en cirkulær økonomi, 

og det vil tage fat på de økonomiske incitamenter til at reducere mængden af affald i havene 

og især på de negative eksterne virkninger af plastprodukter til engangsbrug. De eksterne 

virkninger er de ikke-kompenserede virkninger af økonomiske beslutninger for tredjeparter. 

De indgår ikke i beslutningsprocessen hos dem, der foranlediger disse virkninger. Ud fra et 

økonomisk synspunkt udgør de en form for markedssvigt og kan nødvendiggøre statslig 

indgriben. 

Forebyggelse og reduktion af plastaffald i havene fra engangsplastprodukter og 

fiskeredskaber, der indeholder plast, supplerer specifikke foranstaltninger vedrørende 

mikroplast, der påtænkes som led i EU's plaststrategi. Efter at der i 2015 blev taget fat på 

plastposer, er 10 plastprodukter til engangsbrug og fiskeredskaber (såkaldt makroplast) blevet 

indkredset som dem, der tegner sig for 70 % af havaffaldet i Europa. Det er vigtigt, at EU og 

medlemsstaterne reagerer hensigtsmæssigt for at tackle havaffaldets miljømæssige aspekter 

ved at reducere mængden af plast i havene og på strandene, samtidig med at der lægges større 

vægt på at få plast til at indgå i en cirkulær økonomi. 

Havaffald er et globalt problem, der rækker langt ud over EU's grænser, og kun en global 

aftale vil være i stand til fuldt ud at løse denne udfordring for vores planet. Undersøgelser 

viser, at 80 % af havaffaldet stammer fra blot 20 lande, og at ingen af dem er EU-

medlemsstater. Ordføreren opfordrer derfor til en global tilgang til bekæmpelse af 

plastforurening og opfordrer indtrængende til, at de nødvendige foranstaltninger i denne 

henseende træffes på G7- og G20-niveau, samt til gennemførelse af FN's mål for bæredygtig 

udvikling. 

Den finansielle sektor bør hjælpe virksomhederne med at investere mere i bæredygtige 

løsninger, inden regeringerne griber til politiske foranstaltninger. Ordføreren mener, at det 

ville være at foretrække at se en tilgang baseret på bedre standarder, som vil fortrænge visse 

forurenende produkter fra markedet, men som samtidig vil fremme forskning og udvikling 

samt innovation i mere omkostningseffektive, genanvendelige, bionedbrydelige eller 

uskadelige produkter. Disse nye standarder bør gennemføres inden for en rimelig tidsfrist for 

at sikre, at SMV'er kan tilpasse deres forretningsmodel dertil, da et stort flertal af de 

50 000 virksomheder, der repræsenterer plastkonverteringssektoren i EU, er SMV'er. 

Det anslås i Kommissionens analyse, at de heri foreslåede løsninger, der omfatter 

reduktionsmål og et forbud mod visse engangsplastprodukter, udvidet producentansvar, 

produktudformningsforanstaltninger og incitamenter til at indlevere fiskeredskaber vil kunne 

spare 2,6 mio. ton CO2-ækvivalenter og undgå miljøskader for 11 mia. EUR. 

Virksomhedernes overholdelsesomkostninger beløber sig til 2 mia. EUR, og 

affaldshåndtering til 510 mio. EUR. Forbrugerne ville spare omkring 6,5 mia. EUR, mens et 

pantsystem eller et tilsvarende system ville koste forbrugerne yderligere 1,4 mia. EUR. 

Kommissionen skønner, at de ekstra omkostninger for fiskerierhvervet vil beløbe sig til 

0,16 % af indtægterne i det bedste scenario. Kommissionen giver imidlertid ikke oplysninger 

om de gennemførelsesomkostninger i forbindelse med udvidet producentansvar, der overføres 

fuldt ud til den endelige forbruger. 

Håndteringen af problemet med affald i havene kan skabe økonomiske muligheder. 
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Virksomhederne kan styrke deres konkurrenceevne gennem innovation samt forskning og 

udvikling ved at bidrage til en ressourceeffektiv og dekarboniseret økonomi. Investeringer i 

forebyggelse af havaffald samt bæredygtige alternative materialer, produkter og 

forretningsmodeller kan bidrage til at skabe job og styrke tekniske og videnskabelige 

færdigheder. Initiativet til at reducere engangsplastprodukter hilses velkommen, men der er 

behov for en afbalanceret tilgang for at sikre proportionalitet. 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Økonomi- og Valutaudvalget 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 (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -1) Unionens økonomiske velstand er 

uløseligt forbundet med langsigtet 

miljømæssig bæredygtighed. Ved at gøre 

medlemsstaternes økonomiske modeller 

mere bæredygtige kan der skabes nye 

muligheder for innovation, 

konkurrenceevne og jobskabelse. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til direktiv 

Betragtning -1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -1a)  Udfordringer i forbindelse med 

behandlingen af plastaffald kan gøres til 

en mulighed for, at den europæiske 

industri kan blive førende på verdensplan, 

når det gælder om at finde løsninger med 

hensyn til omstillingen til en cirkulær 

økonomi. 
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Ændringsforslag  3 

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Havaffald er af 

grænseoverskridende karakter og 

anerkendes som et globalt problem. 

Reduktion af mængden af havaffald er et 

vigtigt tiltag til opnåelse af FN's 

bæredygtighedsmål 14, som opfordrer til at 

bevare og sikre bæredygtig brug af verdens 

have og havets ressourcer for at fremme 

bæredygtig udvikling36. Unionen må spille 

sin rolle i forbindelse med at bekæmpe 

havaffald og sigte mod at sætte standarden 

for hele verden. I denne forbindelse 

arbejder Unionen sammen med partnere i 

mange internationale fora såsom G20, G7 

og FN for at fremme en samordnet indsats. 

Nærværende initiativ indgår i Unionens 

indsats på dette område. 

(3) Havaffald er af 

grænseoverskridende karakter og 

anerkendes som et globalt problem. 

Vellykket forebyggelse og håndtering af 

plastaffald opnås mest effektivt gennem 

internationalt samarbejde og ved hjælp af 

en videnskabelig, evidensbaseret tilgang. 

Reduktion af mængden af havaffald er et 

vigtigt tiltag til opnåelse af FN's 

bæredygtighedsmål 14, som opfordrer til at 

bevare og sikre bæredygtig brug af verdens 

have og havets ressourcer for at fremme 

bæredygtig udvikling36. Unionen må spille 

sin rolle i forbindelse med at bekæmpe 

havaffald og sigte mod at sætte standarden 

for hele verden. I denne forbindelse bør 

Unionen håndhæve samarbejdet, navnlig 

med de mest forurenende lande, og i 

fællesskab med partnere på internationalt 

niveau såsom G20, G7 og FN fremme en 

samordnet indsats. Nærværende initiativ 

indgår i Unionens indsats for at reducere 

affaldsmængden med henblik på en 

bæredygtig og cirkulær økonomi.  

__________________ __________________ 

36 2030-dagsordenen for bæredygtig 

udvikling vedtaget af De Forenede 

Nationers Generalforsamling den 25. 

september 2015. 

36 2030-dagsordenen for bæredygtig 

udvikling vedtaget af De Forenede 

Nationers Generalforsamling den 25. 

september 2015. 

 

Ændringsforslag  4 

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 

(7) For at koncentrere indsatsen, hvor 

den er mest nødvendig, bør dette direktiv 

omfatte de hyppigst fundne 
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engangsplastprodukter, som skønsmæssigt 

tegner sig for 86 % af den engangsplast, 

der findes, ifølge optællinger, på strande i 

Unionen. 

engangsplastprodukter, som skønsmæssigt 

tegner sig for 86 % af den engangsplast, 

der findes, ifølge optællinger, på strande i 

Unionen, og fiskeredskaber. Omstillingen 

til en cirkulær økonomi vil kræve, at den 

samlede anvendelse af engangsplast 

mindskes. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (7a) Dette direktiv berører ikke 

bestemmelserne i direktiv 94/62/EF 

vedrørende engangsplastprodukter, der 

betragtes som emballage som omhandlet i 

artikel 3, stk. 1, i direktiv 94/62/EF. 

Begrundelse 

Der er behov for en præcisering med hensyn til engangsplastemballage, der er omfattet af 

direktiv 94/62/EF. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til direktiv 

Betragtning 8 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) Engangsplastprodukter kan 

fremstilles af en bred vifte af plasttyper. 

Plast defineres sædvanligvis som polymere 

materialer, hvortil additiver kan være 

blevet tilsat. Denne definition ville dog 

dække visse naturlige polymerer. 

Umodificerede naturlige polymerer bør 

ikke være omfattet, da de forekommer 

naturligt i miljøet. Derfor bør definitionen 

af polymer, jf. artikel 3, nr. 5), i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 

1907/200643 tilpasses, og der bør indføres 

en særskilt definition med henblik på dette 

(8) Engangsplastprodukter kan 

fremstilles af en bred vifte af plasttyper. 

Plast defineres sædvanligvis som polymere 

materialer, hvortil additiver kan være 

blevet tilsat. Denne definition ville dog 

dække visse naturlige polymerer. 

Umodificerede naturlige polymerer bør 

ikke være omfattet, da de forekommer 

naturligt i miljøet. Derfor bør definitionen 

af polymer, jf. artikel 3, nr. 5), i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 

1907/200643 tilpasses, og der bør indføres 

en særskilt definition med henblik på dette 
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direktiv. Plast fremstillet af modificerede 

naturlige polymerer eller plast fremstillet af 

biobaserede fossile eller syntetiske 

udgangsstoffer forekommer ikke naturligt 

og bør derfor behandles i dette direktiv. 

Den tilpassede definition af plast bør derfor 

omfatte polymerbaserede gummiprodukter 

og biobaseret og bionedbrydelig plast, 

uanset om de er afledt af biomasse og/eller 

beregnet til biologisk nedbrydning over tid. 

Visse polymere materialer er uegnede til at 

fungere som en primær strukturel 

bestanddel i færdige materialer og 

produkter såsom polymere belægninger, 

maling, trykfarve og klæbemidler. Disse 

materialer bør ikke behandles i dette 

direktiv og bør derfor ikke være omfattet af 

definitionen. 

direktiv. Plast fremstillet af modificerede 

naturlige polymerer eller plast fremstillet af 

biobaserede fossile eller syntetiske 

udgangsstoffer forekommer ikke naturligt 

og bør derfor behandles i dette direktiv. 

Den tilpassede definition af plast bør derfor 

omfatte polymerbaserede gummiprodukter 

og biobaseret og bionedbrydelig plast, 

uanset om de er afledt af biomasse og/eller 

beregnet til biologisk nedbrydning over tid. 

Visse polymere materialer er uegnede til at 

fungere som en primær strukturel 

bestanddel i færdige materialer og 

produkter såsom polymere belægninger, 

beklædninger eller lag, maling, trykfarve 

og klæbemidler. Disse materialer bør ikke 

behandles i dette direktiv og bør derfor 

ikke være omfattet af definitionen. 

_________________ _________________ 

43 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. 

december 2006 om registrering, vurdering 

og godkendelse af samt begrænsninger for 

kemikalier (REACH), om oprettelse af et 

europæisk kemikalieagentur og om 

ændring af direktiv 1999/45/EF og 

ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 

793/93 og Kommissionens forordning (EF) 

nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 

76/769/EØF og Kommissionens direktiv 

91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 

2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 

1). 

43 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. 

december 2006 om registrering, vurdering 

og godkendelse af samt begrænsninger for 

kemikalier (REACH), om oprettelse af et 

europæisk kemikalieagentur og om 

ændring af direktiv 1999/45/EF og 

ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 

793/93 og Kommissionens forordning (EF) 

nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 

76/769/EØF og Kommissionens direktiv 

91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 

2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 

1). 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til direktiv 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) For visse engangsplastprodukter 

findes der endnu ikke egnede og mere 

bæredygtige alternativer, og forbruget af de 

fleste sådanne engangsplastprodukter 

forventes at stige. For at vende denne 

tendens og fremme indsatsen for at nå frem 

(11) For visse engangsplastprodukter 

findes der endnu ikke egnede og mere 

bæredygtige alternativer, og forbruget af de 

fleste sådanne engangsplastprodukter 

forventes at stige. For at fremme indsatsen 

for at nå frem til mere bæredygtige 
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til mere bæredygtige løsninger bør 

medlemsstaterne pålægges at træffe de 

nødvendige foranstaltninger for at opnå en 

betydelig reduktion i forbruget af disse 

produkter uden at gå på kompromis med 

fødevarehygiejne eller fødevaresikkerhed, 

god hygiejnepraksis, god 

fremstillingspraksis, forbrugeroplysning 

eller sporbarhedskrav i EU's 

fødevarelovgivning44. 

løsninger bør medlemsstaterne pålægges at 

træffe de nødvendige foranstaltninger for at 

opnå en betydelig reduktion i forbruget af 

disse produkter, sådan som det allerede er 

tilfældet med plastposer i henhold til 

direktiv 94/62/EF, og uden at det berører 

artikel 18 i direktiv 94/62/EF, uden at gå 

på kompromis med fødevarehygiejne eller 

fødevaresikkerhed, god hygiejnepraksis, 

god fremstillingspraksis, 

forbrugeroplysning eller sporbarhedskrav i 

EU's fødevarelovgivning44. 

Medlemsstaterne bør tilskynde til 

anvendelse af genanvendelige produkter, 

som er egnede til en cirkulær økonomi, 

uden at det går ud over varernes frie 

bevægelighed på det indre marked, og 

uden at det skaber 

konkurrenceforvridning mellem EU-

producenter og producenter uden for EU. 

Alle foranstaltninger, der har til formål at 

reducere forbruget af plastprodukter 

væsentligt, bør stå i forhold til målene i 

dette direktiv. Disse foranstaltninger bør 

tage højde for produkternes 

miljøpåvirkning i hele deres livscyklus.  

__________________ __________________ 

 43a Direktiv 94/62/EF af 20. december 

1994 om emballage og emballageaffald 

(EFT L 365 af 31.12.1994, s. 10-23). 

44 Forordning (EF) nr. 178/2002 om 

generelle principper og krav i 

fødevarelovgivningen (EUT L 31 af 

1.2.2002, s. 1), forordning (EF) nr. 

852/2004 om fødevarehygiejne, (EUT L 

139 af 30.4.2004, s. 1), forordning (EF) nr. 

1935/2004 om materialer og genstande 

bestemt til kontakt med fødevarer og anden 

relevant lovgivning vedrørende 

fødevaresikkerhed, hygiejne og mærkning 

(EUT L 338 af 13.11.2004, s. 4). 

44 Forordning (EF) nr. 178/2002 om 

generelle principper og krav i 

fødevarelovgivningen (EUT L 31 af 

1.2.2002, s. 1), forordning (EF) nr. 

852/2004 om fødevarehygiejne, (EUT L 

139 af 30.4.2004, s. 1), forordning (EF) nr. 

1935/2004 om materialer og genstande 

bestemt til kontakt med fødevarer og anden 

relevant lovgivning vedrørende 

fødevaresikkerhed, hygiejne og mærkning 

(EUT L 338 af 13.11.2004, s. 4). 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til direktiv 

Betragtning 11 a (ny) 



 

AD\1163363DA.docx 9/22 PE625.356v02-00 

 DA 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (11a) Det bør i overensstemmelse med 

direktiv 94/62/EF pålægges 

medlemsstaterne at meddele 

Kommissionen eventuelle udkast til 

foranstaltninger vedrørende emballage, 

før de vedtages, således at det kan 

undersøges, om foranstaltningerne kan 

udgøre en hindring for det indre markeds 

funktion. 

Begrundelse 

Det er vigtigt at sikre sammenhæng mellem direktiv 94/62/EF, navnlig artikel 16 (anmeldelse) 

og artikel 18 (markedsføring), og dette direktiv i forbindelse med engangsplastprodukter og 

beskyttelse af det indre marked for emballage. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til direktiv 

Betragtning 14 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Visse engangsplastprodukter ender 

i miljøet som følge af uhensigtsmæssig 

bortskaffelse gennem kloakker eller anden 

uhensigtsmæssig frigivelse i miljøet. 

Derfor skal engangsplastprodukter, som 

ofte bortskaffes gennem kloakker, eller 

som bortskaffes uhensigtsmæssigt, være 

omfattet mærkningskrav. Mærkningen skal 

oplyse forbrugerne om hensigtsmæssige 

bortskaffelsesmuligheder og/eller 

muligheder for bortskaffelse af affald, som 

bør undgås, og/eller om de negative 

miljøpåvirkninger af henkastet affald som 

følge af uhensigtsmæssig bortskaffelse. 

Kommissionen bør have beføjelse til at 

etablere et harmoniseret format for 

mærkning og i den forbindelse om 

fornødent afprøve, hvordan repræsentative 

forbrugergrupper opfatter den foreslåede 

mærkning, for at sikre, at mærkningen er 

effektiv og letforståelig. 

(14) Visse engangsplastprodukter ender 

i miljøet som følge af uhensigtsmæssig 

bortskaffelse gennem kloakker eller anden 

uhensigtsmæssig frigivelse i miljøet. 

Derfor skal engangsplastprodukter, som 

ofte bortskaffes gennem kloakker, eller 

som bortskaffes uhensigtsmæssigt, være 

omfattet mærkningskrav. Mærkningen skal 

oplyse forbrugerne om hensigtsmæssige 

bortskaffelsesmuligheder og/eller 

muligheder for bortskaffelse af affald, som 

bør undgås, og/eller om de negative 

miljøpåvirkninger af henkastet affald som 

følge af uhensigtsmæssig bortskaffelse. 

Kommissionen bør have beføjelse til at 

etablere et harmoniseret format for 

mærkning, f.eks. et logo, og i den 

forbindelse om fornødent afprøve, hvordan 

repræsentative forbrugergrupper opfatter 

den foreslåede mærkning, for at sikre, at 

mærkningen er effektiv og letforståelig. I 
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denne proces bør Kommissionen tage 

hensyn til de eksisterende sektorspecifikke 

frivillige aftaler, der blev vedtaget til dette 

formål. Medlemsstaterne kan desuden 

fastlægge regler om afskrækkende bøder 

og sanktioner, som finder anvendelse på 

de ansvarlige for frigivelse af affald i 

miljøet. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til direktiv 

Betragtning 15 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) 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. 

(15) 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 de 

nødvendige omkostninger ved 

affaldshåndtering i overensstemmelse med 

artikel 8 og 8a i direktiv 2008/98/EF og 

artikel 7 i direktiv 94/62/EF samt 

omkostningerne ved oplysningstiltag for at 

forebygge og reducere mængden af sådant 

henkastet affald. 

Begrundelse 

Bekæmpelsen af henkastet affald bør være en fælles opgave for de kompetente myndigheder, 

producenterne og forbrugerne. Problemet med henkastet affald løses ikke ved at 

producenterne betaler for oprydningen, men ved en ændret forbrugeradfærd, som opnås ved 

at uddanne forbrugerne og håndhæve den eksisterende lovgivning. Det er langt mere effektivt 

at forebygge henkastning af affald. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til direktiv 

Betragtning 15 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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 (15a) Der bør sikres en ensartet 

gennemførelse af foranstaltninger til 

udvidet producentansvar for at undgå 

konkurrenceforvridning på det indre 

marked. 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til direktiv 

Betragtning 15 b (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (15b) Økonomiske incitamenter kan 

påvirke forbrugervalget, tilskynde til eller 

modvirke specifikke forbrugervaner og 

kan således anvendes som et effektivt 

opstrømsredskab til at reducere 

miljøpåvirkningen fra visse former for 

plast. 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til direktiv 

Betragtning 16 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) Det fremgår af havaffaldets store 

andel af plast, der stammer fra efterladte, 

tabte og kasserede fiskeredskaber, der 

indeholder plast, at de eksisterende 

lovkrav46 ikke giver tilstrækkelige 

incitamenter til at bringe sådanne 

fiskeredskaber i land med henblik på 

indsamling og behandling. Det indirekte 

gebyrsystem, der er fastsat i EU-

lovgivningen om modtagefaciliteter i 

havne for levering af affald fra skibe, 

fjerner incitamentet for skibe til at udlede 

deres affald til søs og sikrer en 

afleveringsret. Dette system bør dog 

suppleres med yderligere økonomiske 

incitamenter for fiskerne til at bringe deres 

udtjente fiskeredskaber i land for at undgå 

enhver mulig stigning i det indirekte 

affaldsgebyr, der skal betales. Da 

(16) Det fremgår af havaffaldets store 

andel af plast, der stammer fra efterladte, 

tabte og kasserede fiskeredskaber, der 

indeholder plast, at de eksisterende 

lovkrav46 ikke giver tilstrækkelige 

incitamenter til at bringe sådanne 

fiskeredskaber i land med henblik på 

indsamling og behandling. Det indirekte 

gebyrsystem, der er fastsat i EU-

lovgivningen om modtagefaciliteter i 

havne for levering af affald fra skibe, 

fjerner incitamentet for skibe til at udlede 

deres affald til søs og sikrer en 

afleveringsret. Dette system er dog ikke 

tilstrækkeligt effektivt til, at fiskerne kan 

bringe deres udtjente fiskeredskaber i land. 

Da plastkomponenter fra fiskeredskaber 

har et højt genanvendelsespotentiale, bør 

medlemsstaterne i overensstemmelse med 
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plastkomponenter fra fiskeredskaber har et 

højt genanvendelsespotentiale, bør 

medlemsstaterne i overensstemmelse med 

princippet om, at forureneren betaler, 

indføre et udvidet producentansvar for 

fiskeredskaber, der indeholder plast, for at 

fremme særskilt indsamling af udtjente 

fiskeredskaber, samt finansiere forsvarlig 

affaldshåndtering af disse fiskeredskaber, 

navnlig genanvendelse. 

princippet om, at forureneren betaler, 

indføre et udvidet producentansvar for 

fiskeredskaber, der indeholder plast, for at 

finansiere forsvarlig affaldshåndtering af 

disse fiskeredskaber, navnlig 

genanvendelse. Kommissionen og 

medlemsstaterne bør desuden samarbejde 

om at etablere mekanismer til reduktion 

af affald i form af fiskeredskaber og lette 

særskilt indsamling af udtjente 

fiskeredskaber. 

__________________ __________________ 

46 Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009, 

direktiv 2000/59/EF og direktiv 

2008/98/EF. 

46 Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009, 

direktiv 2000/59/EF og direktiv 

2008/98/EF. 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til direktiv 

Betragtning 18 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) For at forhindre henkastet affald og 

andre uhensigtsmæssige former for 

bortskaffelse, der resulterer i havaffald, der 

indeholder plast, skal forbrugerne oplyses 

korrekt om de mest hensigtsmæssige 

bortskaffelsesmuligheder og/eller 

muligheder for bortskaffelse af affald, der 

bør undgås, bedste praksis med hensyn til 

bortskaffelse af affald og dårlige 

bortskaffelsesmetoders miljøbelastning 

samt om plastindholdet i visse 

engangsplastprodukter og fiskeredskaber. 

Derfor bør medlemsstaterne pålægges at 

iværksætte oplysningstiltag, der sikrer, at 

sådanne oplysninger gives til forbrugerne. 

Oplysningerne bør ikke indeholde noget 

salgsfremmende indhold, der tilskynder til 

at bruge engangsplastprodukter. 
Medlemsstaterne bør kunne vælge de 

foranstaltninger, der er mest 

hensigtsmæssige, baseret på produktets art 

eller dets anvendelse. Producenter af 

engangsplastprodukter og fiskeredskaber, 

der indeholder plast, bør afholde 

(18) For at forhindre henkastet affald og 

andre uhensigtsmæssige former for 

bortskaffelse, der resulterer i havaffald, der 

indeholder plast, skal forbrugerne oplyses 

korrekt om de mest hensigtsmæssige 

bortskaffelsesmuligheder og/eller 

muligheder for bortskaffelse af affald, der 

bør undgås, bedste praksis med hensyn til 

bortskaffelse af affald og dårlige 

bortskaffelsesmetoders miljøbelastning 

samt om plastindholdet i visse 

engangsplastprodukter og fiskeredskaber. 

Derfor bør medlemsstaterne pålægges at 

iværksætte oplysningstiltag, herunder 

oplysningskampagner på skoler, der 

sikrer, at sådanne oplysninger gives til 

forbrugerne, således at de motiveres til at 

ændre adfærd og til at deltage mere aktivt 

i at forebygge henkastning af affald. 

Medlemsstaterne bør kunne vælge de 

foranstaltninger, der er mest 

hensigtsmæssige, baseret på regionale 

forhold, produktets art eller dets 

anvendelse. Der skal udvises stor omhu, 
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omkostningerne ved oplysningstiltag som 

led i deres forpligtelser vedrørende udvidet 

producentansvar. 

således at der ikke opstår 

konkurrenceforvridning mellem 

indenlandske producenter af 

engangsplastprodukter og fiskeredskaber, 

der indeholder plast, og konkurrenter 

uden for EU, der må sælge deres 

produkter på det indre marked. 

Producenter af engangsplastprodukter og 

fiskeredskaber, der indeholder plast, bør 

som led i deres ansvar deltage i 

oplysningstiltagene. Producenterne bør 

ikke være forpligtet til at dække 

omkostningerne ved disse 

oplysningskampagner. Bekæmpelsen af 

henkastet affald bør være en fælles 

opgave for de kompetente myndigheder, 

producenterne og forbrugerne. 

 

Ændringsforslag  15 

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 

(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 
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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, 

anerkender den også udfordringerne ved at 

fastsætte en lovgivningsmæssig ramme for 

plast med bionedbrydelige egenskaber på 

grund af forskellene i havenes marine 

forhold. 

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, 

anerkender den også udfordringerne ved at 

fastsætte en lovgivningsmæssig ramme for 

plast med bionedbrydelige egenskaber på 

grund af forskellene i havenes marine 

forhold. Ved evalueringen bør de 

økonomiske konsekvenser, herunder 

overholdelsesomkostningerne, for de 

sektorer, der er mest berørte af dette 

direktiv, også vurderes. 

__________________ __________________ 

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

 

Ændringsforslag  16 

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 væsentligt at reducere visse 

plastprodukters miljøpåvirkning, især på 

vandmiljøet, og indvirkning på menneskers 

sundhed samt at styrke EU's førende rolle 

med hensyn til at fremme omstillingen til 

en cirkulær økonomi med innovative og 

bæredygtige forretningsmodeller, 

produkter og ikketoksiske materialer, 

dermed også bidrage til et velfungerende 
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indre marked. 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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 ]. 

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 

foranstaltninger, uden at dette berører 

artikel 18 i direktiv 94/62/EF, for at opnå 

en betydelig reduktion af forbruget af 

engangsplastprodukter, der er anført i 

bilagets Del A på deres område, senest den 

... [fire år efter gennemførelsesdatoen for 

dette direktiv]. 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at der 

udarbejdes ordninger for udvidet 

producentansvar for alle 

engangsplastprodukter, der er anført i del C 

i bilaget, der markedsføres i Unionen i 

henhold til bestemmelserne om udvidet 

producentansvar i direktiv 2008/98/EF. 

1. Medlemsstaterne indfører 

ordninger for udvidet producentansvar for 

alle engangsplastprodukter, der er anført i 

Del E i bilaget, der markedsføres i 

Unionen, forudsat at de ikke medfører 

konkurrenceforvridning, og at 

importerede produkter og indenlandsk 

fremstillede produkter behandles med 

samme indvirkning på markedspriserne. 

Der sikres overensstemmelse med 
bestemmelserne om udvidet 

producentansvar i direktiv 2008/98/EF. 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Med hensyn til de ordninger, der er oprettet Med hensyn til de ordninger, der er oprettet 
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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. 

i henhold til stk. 1, sikrer medlemsstaterne, 

at producenterne af engangsplastprodukter, 

der er anført i Del E i bilaget, afholder de 

nødvendige omkostninger ved indsamling 

af affald, der består af disse 

engangsplastprodukter, og den 

efterfølgende transport og behandling som 

defineret i artikel 8 og 8a i direktiv 

2008/98/EF, herunder omkostningerne til 

oprydning af henkastet affald og 

omkostningerne ved de oplysningstiltag, 

der er omhandlet i artikel 10 vedrørende 

disse produkter. 

Begrundelse 

Bekæmpelsen af henkastet affald bør være de kompetente myndigheders, producenternes og 

forbrugernes fælles opgave. Problemet med henkastet affald løses ikke ved, at producenterne 

betaler for oprydningen, men ved en ændret forbrugeradfærd, som opnås ved at uddanne 

forbrugerne og håndhæve den eksisterende lovgivning. Det er langt mere effektivt at 

forebygge henkastning af affald. 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 4 a (nyt) 
 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Kommissionen offentliggør 

retningslinjer for gennemførelsen af 

foranstaltninger, herunder fordelingen af 

omkostningerne – i forbindelse med 

udvidet producentansvar – i 

overensstemmelse med denne artikel. 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 4 b (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4b. Den kompetente myndighed sikrer, 

at omkostningerne for producenterne i 

forbindelse med det udvidede 
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producentansvar er forholdsmæssige, og 

at de påvirkede enheder regelmæssigt 

underrettes herom på en tilgængelig og 

gennemsigtig måde. 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til direktiv 

Artikel 9 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) fastsætte mål for særskilt 

indsamling for relevante ordninger for 

udvidet producentansvar. 

b) fastsætte mål for særskilt 

indsamling for relevante ordninger for 

udvidet producentansvar eller 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til direktiv 

Artikel 9 – stk. 1 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) indføre affaldsindsamlingssystemer, 

der har vist sig at være effektive, og som 

de finder hensigtsmæssige med hensyn til 

at nå målene. 

 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til direktiv 

Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1 (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Medlemsstaterne kan bl.a. indføre 

oplysningstiltag, hvor det er relevant. 

Disse oplysningstiltag kan f.eks. 

gennemføres på skoler eller i 

virksomheder. 
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Ændringsforslag  25 

Forslag til direktiv 

Artikel 11 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Koordinering af foranstaltninger Koordinering af foranstaltninger mellem 

medlemsstaterne 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til direktiv 

Artikel 11 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 11a 

 Koordinering af foranstaltninger på 

internationalt niveau 

 Kommissionen bestræber sig i samarbejde 

med medlemsstaterne på at koordinere 

foranstaltninger, der reducerer visse 

plastprodukters miljøpåvirkning, og som 

understøtter overgangen til bæredygtige 

økonomiske modeller, på internationalt 

niveau. 

 

Ændringsforslag  27 

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 

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. 

1. Kommissionen foretager en 

evaluering af dette direktiv senest den ... 

[fem år efter gennemførelsesdatoen for 

dette direktiv]. Evalueringen skal baseres 

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. 
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Ændringsforslag  28 

Forslag til direktiv 

Artikel 15 – stk. 3 – litra c a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) de økonomiske konsekvenser for 

de sektorer, der er mest berørt af dette 

direktiv, og hvorvidt de økonomiske 

konsekvenser og 

overholdelsesomkostningerne svarer til 

fremskrivningerne i Kommissionens 

konsekvensanalyse 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til direktiv 

Artikel 15 – stk. 3 – litra c b (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 cb) gennemførelsen af dette direktiv 

på nogen måde har negative konsekvenser 

for konkurrenceevnen i de sektorer, der 

påvirkes mest af dette forslag 

sammenlignet med deres konkurrenter 

uden for EU. 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til direktiv 

Bilag I – del D – nr. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

- Vådservietter, dvs. forvædede 

servietter til personlig pleje, 

husholdningsbrug og industriel brug 

- Vådservietter, dvs. forvædede 

servietter til personlig pleje, 

husholdningsbrug og industriel brug og 

affald af forvædet toiletpapir. 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til direktiv 

Bilag I – del D – afsnit 3 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 - Tobaksvarer med filtre og filtre, 

som markedsføres til anvendelse i 

kombination med tobaksvarer 

Begrundelse 

Cigaretskod er den næsthyppigste affaldstype på strande, og ét enkelt skod forurener mindst 

500 liter vand. Det er derfor meget vigtigt, at forbrugerne er opmærksomme på følgerne af at 

smide skod på gaden. 
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Tom Vandenkendelaere, Sabine Verheyen 
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ECR Pirkko Ruohonen-Lerner 

GUE/NGL Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas 

S&D Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Doru-Claudian Frunzulică, 

Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Jeppe Kofod, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, 

Virginie Rozière, Pedro Silva Pereira 

VERTS/ALE Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato 
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VERTS/ALE Ernest Urtasun 
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