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ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Fiskeriutskottet uppmanar utskottet för transport och turism att som ansvarigt utskott beakta 

följande ändringsförslag: 

Ändringsförslag  1 

Förslag till direktiv 

Skäl 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1a) I FN:s mål nummer 14 för hållbar 

utveckling fokuseras på hoten från 

havsföroreningar, övergödning, 

uttömning av resurser och 

klimatförändringar, som alla framför allt 

orsakas av människan. Genom dessa hot 

ökar trycket på miljösystemen, den 

biologiska mångfalden, och naturens 

infrastruktur, samtidigt som det uppstår 

globala socioekonomiska problem för 

bland annat hälsan, säkerheten och 

ekonomin. EU måste arbeta för att skydda 

marina arter och stödja de människor 

som är beroende av haven, oavsett om det 

är i form av arbete, resurser eller 

fritidsaktiviteter.  

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till direktiv 

Skäl 7a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (7a) Man bör välkomna initiativ inom 

fiskesektorn som syftar till att minska 

avfallet från fiske eller att fiska upp 

plastavfall, inklusive förlorade 

fiskeredskap. 
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Ändringsförslag  3 

Förslag till direktiv 

Skäl 11 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) I direktiv 2008/98/EG fastställs de 

viktigaste principerna för avfallshantering, 

inklusive principen om att förorenaren 

betalar och avfallshierarkin, som 

förespråkar återanvändning av avfall samt 

materialåtervinning framför andra former 

av återvinning och bortskaffande av avfall 

och kräver inrättande av system för separat 

insamling av avfall. Dessa skyldigheter 

gäller även för hanteringen av avfall från 

fartyg. 

(11) I direktiv 2008/98/EG fastställs de 

viktigaste principerna för avfallshantering, 

inklusive principen om att förorenaren 

betalar och avfallshierarkin, som 

förespråkar återanvändning av avfall samt 

materialåtervinning framför andra former 

av återvinning och bortskaffande av avfall 

och kräver inrättande av system för separat 

insamling av avfall. Dessutom är 

begreppet utökat producentansvar en 

vägledande princip i unionens 

avfallslagstiftning, vilket innebär att 

producenterna är ansvariga för sina 

produkters inverkan på miljön under 

produkternas hela livscykel. Dessa 

skyldigheter gäller även för hanteringen av 

avfall från fartyg. 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till direktiv 

Skäl 18a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  (18a) I vissa medlemsstater har man 

inrättat finansieringsprogram för fiskare, 

som ska täcka de kostnader som kan 

uppstå för att ta iland uttjänta 

fiskeredskap samt aktivt och passivt fiskat 

avfall. Dessa program skulle kunna 

stödjas av utvidgade 

producentansvarssystem, vilka skulle 

kunna komplettera de 

kostnadstäckningssystem som upprättas i 

enlighet med detta direktiv. 

Kostnadstäckningssystemen som sådana 

bör inte skapa en anledning för 

fiskefartyg och hamnsamhällen att inte 

delta i befintliga system för att ta i land 

aktivt och passivt fiskat avfall. 
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Ändringsförslag  5 

Förslag till direktiv 

Skäl 18b (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (18b) För att främja avlämning av 

passivt fiskat avfall som samlas i nät 

under normala fiskeinsatser bör 

medlemsstaterna täcka de kostnader som 

uppstår för insamling i 

mottagningsanordningar i hamn och 

efterföljande hantering, och inkomsterna 

bör genereras av alternativa källor. 

Motivering 

Det är viktigt att detta direktiv även tar upp passivt fiskat avfall. Avlämningen av passivt 

fiskat avfall bör inte leda till extra kostnader för fiskefartyg. Kostnaderna för mottagande av 

passivt fiskat avfall i mottagningsanordningar och efterföljande hantering bör finansieras 

genom alternativa inkomstkällor. 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till direktiv 

Skäl 19 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(19) Begreppet ”gröna fartyg” bör 

vidareutvecklas med hänsyn till 

avfallshantering, så att ett effektivt 

belöningssystem kan genomföras för de 

fartyg som minskar sitt avfall ombord. 

(19) Begreppet ”gröna fartyg” bör 

införas med hänsyn till avfallshantering. 

Minimikrav bör fastställas i hela unionen, 

så att ett effektivt belöningssystem kan 

genomföras för de fartyg som minskar sitt 

avfall ombord, i enlighet med bästa praxis 

och 2017 års IMO-riktlinjer för 

genomförande av bilaga V till 

Marpolkonventionen. Dessutom uppnås 

minskning av avfall huvudsakligen 

genom effektiv avfallssortering ombord i 

enlighet med IMO:s riktlinjer för bilaga V 

till Marpolkonventionen och standarder 

som utarbetats av Internationella 

standardiseringsorganisationen. 
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Motivering 

Begreppet ”gröna fartyg” bör införas omedelbart, i synnerhet eftersom det redan finns 

tydliga riktlinjer för det. 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till direktiv 

Skäl 21a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (21a) Det finns stora möjligheter att 

återvinna fiskeredskap av plast, i 

synnerhet när de har utformats på rätt 

sätt. I enlighet med principen om att 

förorenaren betalar bör därför system för 

utökat producentansvar upprättas för att 

finansiera en god avfallshantering av 

fiskeredskap och delar av sådana för att 

nå en hög insamlingsgrad. 

Motivering 

Villkoren för ”utökat producentansvar” bör också fastställas för fiskeredskap. 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till direktiv 

Skäl 32a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  (32a) Den särskilda situationen i de 

yttersta randområdena, som erkänns i 

artikel 349 i EUF-fördraget, måste 

beaktas när man kontrollerar att det finns 

tillräckliga mottagningsanordningar i 

hamnarna i regioner som kanske inte 

uppfyller kraven. Man måste därför ta 

hänsyn till dessa områdens särskilda 

status. Där måste medlemsstaterna kunna 

vidta särskilda finansieringsåtgärder för 

att kunna garantera tillgången till 

lämpliga mottagningsanordningar. 
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Ändringsförslag  9 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) avfall från fartyg: allt avfall, 

inbegripet lastrester, som uppstår under ett 

fartygs drift eller under lastning, lossning 

och rengöring, eller avfall som samlas i 

nät under fiskeinsatser, och som omfattas 

av bilagorna I, II, IV, V och VI till Marpol. 

(c) avfall från fartyg: allt avfall, 

inbegripet lastrester, som uppstår under ett 

fartygs drift eller under lastning, lossning 

och rengöring och som omfattas av 

bilagorna I, II, IV, V och VI till Marpol. 

Motivering 

Alla former av avfall i samband med fiske bör definieras så att kraven inte blir orättvisa, 

eftersom sådant fiskeavfall gäller verksamhet ombord. 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – led ca (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ca) avfall från fiskefartyg: allt avfall 

om uppstår under ett fiskefartygs drift 

eller under lastning, lossning och 

rengöring och som omfattas av bilagorna 

I, II, IV, V och VI till Marpol, undantaget 

färsk hel fisk och fisk som inte är färsk 

från fiske som har bedrivits under resan 

eller vattenbruket.  

Motivering 

Alla former av avfall i samband med fiske bör definieras så att kraven inte blir orättvisa, 

eftersom sådant fiskeavfall gäller verksamhet ombord. 
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Ändringsförslag  11 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – led cb (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (cb) passivt insamlat avfall: avfall som 

har samlats i näten vid fiske.  

Motivering 

Alla former av avfall i samband med fiske bör definieras så att kraven inte blir orättvisa, 

eftersom sådant fiskeavfall gäller verksamhet ombord. 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – led cc (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (cc) aktivt insamlat avfall: avfall som 

har samlats in vid andra resor än 

fiskeresor med det enda syftet att ta bort 

marint skräp från havet. 

Motivering 

Alla former av avfall i samband med fiske bör definieras så att kraven inte blir orättvisa, 

eftersom sådant fiskeavfall gäller verksamhet ombord. 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – led fa (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (fa) fiskeresa: alla resor som ett 

fiskefartyg gör där fiskeinsatser bedrivs, 

med start vid den tidpunkt då fiskefartyget 

lämnar hamn och slut när det anlöper 

utgångshamnen eller någon annan hamn 

där lossningen sker. 
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Ändringsförslag  14 

Förslag till direktiv 

Artikel 4 – punkt 2a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Medlemsstaterna ska inrätta 

system för utökat producentansvar för 

fiskeredskap och delar av fiskredskap som 

uppfyller minimikraven enligt artikel 8a i 

direktiv 2008/98/EG och inkluderar 

anpassade ekonomiska bidrag som 

uppmuntrar utsläppande på marknaden 

av fiskeredskap som är utformade för att 

främja återvinning. 

Motivering 

Medlemsstaterna bör anta och tillämpa obligatoriska system för utökat producentansvar vid 

fiskehamnar i enlighet med de minimikrav som anges i det reviderade ramdirektivet om avfall, 

med betoning på anpassade avgifter för att främja att redskapen utformas så att 

återvinningen underlättas. 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till direktiv 

Artikel 4 – punkt 4a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  4a. Med tanke på den särskilda 

situationen i de yttersta randområdena, 

som erkänns i artikel 349 i EUF-

fördraget, ska medlemsstaterna kunna 

vidta särskilda finansieringsåtgärder för 

att dessa ska kunna garantera tillgången 

till lämpliga mottagningsanordningar. 

Dessutom ska medlemsstaterna kunna 

beviljas ett tvåårigt undantag från 

ovannämnda krav för de yttersta 

randområdena, om man anser att dessa 

inte kan säkerställa att det finns lämpliga 

mottagningsanordningar i hamn. 
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Ändringsförslag  16 

Förslag till direktiv 

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Detta krav ska inte gälla i små 

obemannade hamnar eller i avlägset 

belägna hamnar, förutsatt att den 

medlemsstat där en sådan hamn är belägen 

har rapporterat denna information 

elektroniskt i den del av informations-, 

övervaknings- och tillsynssystemet som 

avses i artikel 14 i detta direktiv. 

Detta krav ska inte gälla i obemannade, 

små hamnar eller i avlägset belägna 

hamnar, förutsatt att den medlemsstat där 

en sådan hamn är belägen har rapporterat 

denna information elektroniskt i den del av 

informations-, övervaknings- och 

tillsynssystemet som avses i artikel 14 i 

detta direktiv. 

Motivering 

När ett fartyg lämnar sitt avfall på en arbetsfri dag eller utanför normal arbetstid i små 

hamnar är det troligt att dessa hamnar är dåligt bemannande och det är inte säkert att 

fartyget får något kvitto på inlämningen. 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till direktiv 

Artikel 7 – punkt 3a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Om ett förlorat fiskeredskap inte 

kan bärgas ska fartygets befälhavare föra 

in information om det förlorade redskapet 

i loggboken. Den behöriga myndigheten i 

flaggmedlemsstaten ska informera den 

behöriga myndigheten i 

kustmedlemsstaten. 

 Medlemsstaterna ska samla in och 

registrera information om förlorade 

redskap och årligen lämna in denna 

information till kommissionen. 

Motivering 

Förslaget till betänkande i det ansvariga TRAN-utskottet innehåller liknande riktlinjer som 

dock skulle innehålla en behörighetsdelegering till kommissionen om betänkandets format. 

Genom en anpassning av riktlinjerna till lydelsen i artikel 1.42 i förslaget till förordning vad 

gäller fiskerikontroll (COM(2018)0368) undviker man således att skapa olika riktlinjer. 
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Ändringsförslag  18 

Förslag till direktiv 

Artikel 7 – punkt 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7. Om nästa anlöpshamn är belägen 

utanför unionen, eller om det finns goda 

skäl att tro att adekvata anordningar inte är 

tillgängliga i nästa anlöpshamn, eller om 

denna hamn är okänd, ska medlemsstaten 

ålägga fartyget att avlämna allt sitt avfall 

före avgång. 

7. Om nästa anlöpshamn är belägen 

utanför unionen, och om det finns goda 

skäl att tro att adekvata anordningar inte är 

tillgängliga i nästa anlöpshamn, eller om 

denna hamn är okänd, ska medlemsstaten 

ålägga fartyget att avlämna allt sitt avfall 

före avgång. 

Motivering 

Det är för hårt att kräva att fartyg ska lämna allt sitt avfall i en EU-hamn innan avgång 

eftersom fartygen kan ha tillräckligt med lagringskapacitet för att fortsätta utan att lämna 

avfallet, men framför allt är det för hårt med tanke på brexit. Undantaget skulle till exempel 

inte gälla för ett fiskefartyg som lämnar Frankrike, landar fisken i en brittisk hamn och sedan 

återvänder. Detsamma gäller för de yttersta randområdena. 

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till direktiv 

Artikel 8 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

kostnaderna för drift av 

mottagningsanordningar i hamn för 

mottagande och behandling av avfall från 

fartyg, förutom lastrester, täcks genom en 

avgift som tas ut från fartygen. Dessa 

kostnader inbegriper de komponenter som 

förtecknas i bilaga 4. 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

kostnaderna för drift av 

mottagningsanordningar i hamn för 

mottagande och behandling av avfall från 

fartyg, förutom lastrester, täcks genom en 

kombination av avgifter som tas ut från 

fartygen, inkomster från 

avfallshanteringsprogram och andra 

medel. Dessa kostnader inbegriper de 

komponenter som förtecknas i bilaga 4. 

 

Ändringsförslag  20 

Förslag till direktiv 
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Artikel 8 – punkt 2 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) För att skapa ett maximalt 

incitament till avlämning av avfall enligt 

bilaga V till Marpolkonventionen, 

inbegripet det avfall som har samlats i nät 

under fiskeinsatser, ska den indirekta 

avgift som ska tas ut täcka alla kostnader 

för mottagningsanordningar i hamn för 

detta avfall, för att säkerställa rätt till 

avlämning utan några ytterligare direkta 

avgifter. 

(c) För att skapa ett maximalt 

incitament till avlämning av avfall enligt 

bilaga V till Marpolkonventionen, ska det 

avfall som aktivt och passivt har samlats in 

av fiskefartygen undantas från 

tillämpningen av det system för direkta 

avgifter som fastställs i detta direktiv. Den 

indirekta avgift som ska tas ut ska täcka 

alla kostnader för mottagningsanordningar 

i hamn för detta avfall, för att säkerställa 

rätt till avlämning utan några ytterligare 

direkta avgifter. 

 Ytterligare åtgärder får upprättas och 

finansieras på nationell och regional nivå 

för att minska kostnaderna och skapa 

incitament för fiskarna att aktivt och 

passivt samla in avfall. 

 För att undvika att kostnaderna för 

mottagande i anläggningar i hamn och 

efterföljande hantering av passivt fiskat 

avfall uteslutande bärs av 

hamnanvändare ska medlemsstaterna 

besluta att helt täcka dessa kostnader med 

intäkterna från de alternativa 

inkomstkällor som förtecknas i bilaga 4. 

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till direktiv 

Artikel 8 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Avgifterna får differentieras med 

hänsyn till, exempelvis, fartygets kategori, 

typ och storlek och den typ av trafik 

fartyget används i, samt med hänsyn till 

tjänster som utförs utanför normala 

öppettider i hamnen. 

4. Avgifterna får differentieras med 

hänsyn till, exempelvis, fartygets kategori, 

typ och storlek, beteckning som ”grönt 

fartyg” och den typ av trafik fartyget 

används i, de olika typer och kategorier 

som fastställs i bilaga 3, de olika typer av 

mottagande som finns i olika hamntyper 
samt med hänsyn till tjänster som utförs 

utanför normala öppettider i hamnen. 
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Ändringsförslag  22 

Förslag till direktiv 

Artikel 8 – punkt 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Avgifterna ska minskas om 

fartygets konstruktion, utrustning och drift 

är sådana att det kan visas att fartyget 

genererar mindre mängder avfall och 

hanterar sitt avfall på ett hållbart och 

miljövänligt sätt. Kommissionen ska 

genom delegerade akter i enlighet med 

artikel 19 ges befogenhet att bestämma 

kriterierna för att fastställa att ett fartyg 

uppfyller de krav som anges i denna punkt 

i fråga om fartygets avfallshantering 

ombord. 

5. Avgifterna ska minskas om 

fartygets konstruktion, utrustning och drift 

är sådana att det kan visas att fartyget 

genererar mindre mängder avfall eller 

hanterar sitt avfall på ett hållbart och 

miljövänligt sätt, genom källsortering 

ombord i enlighet med de 

avfallshanteringsplaner som fastställs av 

nationella eller regionala myndigheter. 

Kommissionen ska genom delegerade akter 

i enlighet med artikel 19 ges befogenhet att 

bestämma kriterierna för att fastställa att ett 

fartyg uppfyller de krav som anges i denna 

punkt i fråga om fartygets avfallshantering 

ombord. 

 

Ändringsförslag  23 

Förslag till direktiv 

Artikel 9 – punkt 1 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) arrangemanget enligt led b styrks 

av ett undertecknat kontrakt med en hamn 

eller avfallshanterare, 

avfallsavlämningskvitton och en 

bekräftelse på att arrangemanget har 

godtagits av alla hamnar längs fartygets 

rutt. Arrangemanget för avlämning samt 

betalning av avgiften ska inrättas i en hamn 

som är belägen i unionen för att gälla som 

tillräckligt bevis i enlighet med denna 

punkt. 

(c) arrangemanget enligt led b styrks 

av ett undertecknat kontrakt med en hamn 

eller avfallshanterare och 

avfallsavlämningskvitton. Arrangemanget 

för avlämning samt betalning av avgiften 

ska inrättas i en hamn som är belägen i 

unionen för att gälla som tillräckligt bevis i 

enlighet med denna punkt. 

Motivering 

Kravet att alla hamnar på ett fartygs väg, i enlighet med avfallssystemet, uttryckligen måste 

godta och bekräfta att fartyget har valt att lämna sitt avfall i en viss hamn medför onödig 

byråkrati och arbetsbelastning för såväl fiskefartyg som hamnmyndigheter och bidrar inte till 

att uppnå målen i detta direktiv. 
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Ändringsförslag  24 

Förslag till direktiv 

Artikel 9a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 9a 

 Medlemsstaternas åtgärder: 

 1. Medlemsstaterna ska säkerställa 

att alla hamnar som tar emot fiskefartyg, 

med undantag av avlägset belägna 

hamnar eller hamnar med bara ett litet 

antal fiskefartyg, inrättar initiativ som rör 

fiske efter skräp för att uppmuntra 

insamlingen och mätningen av passivt 

fiskat avfall från normal fiskeverksamhet. 

 2. Sådana system bör inrättas i 

enlighet med riktlinjerna i Ospar-

rekommendation 2016/1 om minskning av 

mängden marint skräp genom 

genomförande av initiativ som rör fiske 

efter skräp. 

 3. Medlemsstaterna kan inrätta och 

upprätthålla en nationell fond för att 

stödja insamlingen av passivt fiskat avfall 

från fiskefartyg. Fonden kan användas 

för att säkerställa att initiativ som rör 

fiske efter skräp fungerar som de ska, 

vilket inbegriper tillhandahållande av 

anordningar för förvaring av avfall 

ombord, övervakning av passivt fiskat 

avfall, utbildning och främjande av 

frivilligt deltagande i initiativet, 

kostnaderna för avfallshanteringen samt 

för att täcka kostnaderna för den personal 

som krävs för att sådana system ska 

fungera. 

 4. Medlemsstaterna måste säkerställa 

att uppgifterna om de mängder passivt 

fiskat avfall som samlas in aggregeras 

och lagras i en nationell eller regional 

databas för övervaknings- och 

utvärderingsändamål. Medlemsstaterna 

ska informera kommissionen om 
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inrättandet av deras nationella fonder 

senast den 31 december [två år efter 

antagandet] och ska lämna in rapporter 

vartannat år därefter om de verksamheter 

som finansieras enligt denna artikel. 

Motivering 

Fishing for litter initiatives were first launched in 2002 in Sweden. Quantities of waste 

collected by such schemes can be substantial. The OSPAR Convention adopted guidelines on 

how to develop a fishing for litter project (OSPAR Agreement 2017-08). Such schemes are 

voluntary but require significant engagement to ensure that vessel crew participate in the 

scheme. Fishing vessels must be provided with a large, sturdy bag to separately collect waste 

that has been passively fished, and once back at port the waste should be weighed and the 

data collected before disposal. Due to the monetary cost involved in the establishment and 

running of such schemes, it is possible that the 100% indirect fee for garbage delivery fees in 

ports could be increased substantially to cover these costs. As most of the passively fished 

waste would not have originated from fishing activities, there is an argument that fishing 

vessels should not be obliged to pay for it. Indeed if they were this would provide an incentive 

to not participate in such activities. A national fund would spread the costs for fishing for 

litter across all maritime users in that area. 

 

Ändringsförslag  25 

Förslag till direktiv 

Artikel 9b (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 9b 

 Utökat producentansvar 

 Medlemsstaterna ska upprätta system för 

utökat producentansvar för fiskeredskap 

och delar av fiskeredskap. Utöver 

minimikraven i artikel 8a i direktiv 

2008/98/EG ska sådana system omfatta en 

anpassad avgift som främjar utsläppande 

på marknaden av fiskeredskap som 

utformats för att främja återanvändning 

och återvinning. 

Motivering 

Medlemsstaterna bör anpassa och införa ett system för utökat producentansvar i enlighet med 

de minimikrav som anges i det reviderade avfallshanteringsdirektivet, med betoning på 

anpassade avgifter för att främja utformningen av utrustningen så att återvinning underlättas. 
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Ändringsförslag  26 

Förslag till direktiv 

Bilaga 4 – tabellen – kolumn 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  Intäkter 

 Inkomster som uppstår till följd av ett 

system för utökat producentansvar och 

tillgänglig nationell/regional finansiering, 

inklusive de inkomstposter som anges 

nedan. 

 – Insamling, transport och 

behandling av osorterat, insamlat avfall 

(avfall som omfattas av systemet för 

utökat producentansvar men som inte 

hamnar i en separat insamlingskanal, dvs. 

avfall som samlas in tillsammans med 

blandat kommunalt avfall). 

 – Information till allmänheten och 

medvetandehöjande åtgärder. 

 – Åtgärder för att förebygga avfall. 

 – Förebyggande och hantering av 

skräp. 

 – Efterlevnad och kontroll av 

systemet för utökat producentansvar 

(däribland granskningar och åtgärder 

mot de som utnyttjar systemet osv.). 

 – Administration, kommunikation 

samt databehandling och 

datarapportering i samband med 

genomförandet av de kollektiva systemen. 

 – Finansiering inom ramen för 

EHFF.  

 – Annan finansiering eller andra 

bidrag för avfallshantering och fiske som 

är tillgängliga för hamnar. 

 

Ändringsförslag  27 

Förslag till direktiv 
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Bilaga 4 – rubriken 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kostnadskategorier för drift och 

administration av mottagningsanordningar 

i hamn 

Kostnadskategorier och nettointäkter med 

koppling till drift och administration av 

mottagningsanordningar i hamn 

Motivering 

Det vore lämpligt att även ange nettointäkterna, som bland annat bör användas för att täcka 

kostnaderna för passivt fiskat avfall. 

 

Ändringsförslag  28 

Förslag till direktiv 

Bilaga 4 – tabellen – kolumn 2b (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Nettointäkter 

 Nedan förtecknas nettointäkter från 

system för avfallshantering och 

nationell/regional finansiering, inbegripet 

intäktsfaktorer: 

 – Ekonomiska nettoförmåner som 

tillhandahålls av system för utökat 

producentansvar. 

 – Andra nettointäkter från 

avfallshantering, såsom system för 

materialåtervinning. 

 – Finansiering från Europeiska 

havs- och fiskerifonden. 

 – Annan finansiering eller andra 

bidrag för avfallshantering och fiske som 

är tillgängliga för hamnar. 

Motivering 

Det vore lämpligt att även ange nettointäkterna, som bland annat bör användas för att täcka 

kostnaderna för passivt fiskat avfall. 
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Ändringsförslag  29 

Förslag till direktiv 

Bilaga 5 – stycke 1  

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

[ange fartygets namn] [ange IMO-nummer] 

[ange flaggstatens namn] 

[ange fartygets namn] [ange IMO-nummer] 

[ange flaggstatens namn] 

är i tidtabellsbunden trafik med täta och 

regelbundna hamnanlöp i följande 

hamn(ar) i [ange medlemsstatens namn] 

enligt en tidsplan eller förutbestämd 

färdväg: 

är i tidtabellsbunden trafik eller fiskeresor 

med täta och regelbundna hamnanlöp i 

följande hamn(ar) i [ange medlemsstatens 

namn] enligt en tidsplan eller förutbestämd 

färdväg: 

Motivering 

Det är uppenbart att direktivet i huvudsak fokuserar på maritim transport, men fiske- och 

fritidsbåtar används också för tidtabellslagda resor med täta och regelbundna hamnanlöp för 

vilka undantag bör göras från eventuella krav om obligatorisk inlämning av avfall från 

fartygen, förhandsanmälan om avfall och betalning av den obligatoriska avgiften vid vissa 

hamnar utmed resvägen. 
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