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KORT BEGRUNDELSE 

Formålet med Kommissionens forslag er at forebygge og mindske visse plastprodukters 

negative indvirkning på miljøet, navnlig havmiljøet, i overensstemmelse med EU's strategi for 

plast og som led i den bredere kontekst, som overgangen til en cirkulær økonomi udgør. 

Henkastning af plast i havet er et globalt problem, som må bekæmpes med tiltag på flere 

niveauer og gennem en bedre koordinering af de internationale bestræbelser. 

Det foreliggende initiativ vedrører ti engangsplastprodukter samt plastholdige fiskeredskaber. 

Disse produkter er udvalgt på grundlag af optællinger af affald på strande, idet der også er 

anvendt data indsamlet i henhold til havstrategirammedirektivet. 276 europæiske strande er 

blevet overvåget gennem i alt 679 besøg, og 355.671 emner er blevet observeret. I 

optællingerne blev det konstateret, at ca. halvdelen af alt det affald, der blev fundet på 

strandene, hidrører fra engangsplastprodukter, og at 27 % kommer fra fiskeredskaber. 

Henkastningen af plast i havet har en negativ indvirkning på havets biologiske ressourcer, 

navnlig de mest følsomme, og de miljøer, de lever i. Dette påvirker også fiskeriet negativt 

med et anslået nettounderskud for den europæiske flåde på mellem 70 mio. EUR og 350 mio. 

EUR om året. Desuden udgør det en risiko for menneskers sundhed, da plasten findeles og 

ender i fødekæden og dermed også på vores spiseborde. 

Ordføreren mener først og fremmest, at fiskerne har en vigtig rolle at spille, når det drejer sig 

om at løse problemet med henkastning af plast til søs. Initiativet "Fishing for litter", der bl.a. 

finansieres gennem Hav- og Fiskerifonden (EHFF), er et eksempel på et nyt paradigme, hvor 

fiskeren er en del af løsningen og ikke længere af problemet. Der er således behov for 

foranstaltninger, der anerkender og styrker fiskernes rolle som "havværger". 

Med hensyn til fiskeredskaber indfører forslaget en ordning med udvidet producentansvar 

samt oplysningstiltag. Ordningen med udvidet producentansvar skal sikre en bedre håndtering 

af udtjente fiskeredskaber og dækning af omkostningerne til behandling af dette affald samt 

oplysningstiltag. Ordføreren mener, at ordningen bør udbygges med en differentieret takst for 

at fremme markedsføringen af fiskeredskaber, der er beregnet til at være holdbare og til at 

kunne genbruges og genanvendes i overensstemmelse med EU's affaldslovgivning. 

Plastkomponenter fra fiskeredskaber har faktisk et højt genanvendelsespotentiale, som i 

øjeblikket ikke udnyttes. 

Ordningen med udvidet producentansvar for fiskeredskaber supplerer de foranstaltninger, der 

er fastsat i forslaget om modtagefaciliteter i havne (COM(2018)0033), og mindsker de 

finansielle byrder for havnene og dermed også for fiskerioperatørerne. Det er derfor af 

afgørende betydning, at der sikres overensstemmelse mellem de to direktiver. Med henblik 

herpå er det nødvendigt først og fremmest at harmonisere terminologien, da det foreliggende 

forslag indfører en definition af udtjent fiskeredskab, mens der i forslaget om 

modtagefaciliteter i havne henvises til dels vraget, dels udtjent fiskeriudstyr (i henholdsvis 

betragtning 12 og 13, o.a.), som imidlertid ikke defineres. Det er desuden nødvendigt at sikre, 

at alle havne, som fiskerfartøjer kan anløbe, har passende faciliteter til indsamling og 

behandling af affald, der fiskes passivt i forbindelse med fiskeriaktiviteter, og at 

fiskerioperatørerne i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler, ikke 

pålægges yderligere omkostninger herfor. Dette vil give fiskerne et yderligere incitament til at 

bringe udtjente fiskeredskaber og passivt fisket affald i land. Endelig vil ordningen med 

udvidet producentansvar også dække omkostningerne ved affaldshåndtering for 



 

PE625.586v02-00 4/32 AD\1163799DA.docx 

DA 

plastmaterialer, der anvendes i akvakultur, som - i hvert fald delvis - er udelukket af de 

foranstaltninger, der foreslås for havnefaciliteter. Også i denne forbindelse finder ordføreren 

det nødvendigt at sikre overensstemmelse mellem de to forslag. 

Kommissionens forslag supplerer desuden forordning (EF) nr. 1224/2009 om oprettelse af en 

EU-kontrolordning for fiskeriet, som indeholder nogle foranstaltninger, både forebyggende og 

afhjælpende, til at mindske problemet med fiskeriredskaber, der tabes til havs. Ved revisionen 

af den nuværende kontrolforordning bør der derfor tages højde for målsætningerne med det 

foreliggende initiativ.  

Hvad endelig angår innovation og forskning i alternative materialer, mener ordføreren, at det 

vil være hensigtsmæssigt, om Den Europæiske Union vedtager en klar definition af såvel 

biologisk nedbrydelig plast som biobaseret plast samt harmoniserede standarder for biologisk 

nedbrydelighed, navnlig biologisk nedbrydelighed i havet, og for komposterbarhed med 

henblik på at skabe en klar og ensartet retlig ramme. 

 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Fiskeriudvalget 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 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1a) Hvis man sikre, at der træffes den 

rette foranstaltning til at bekæmpe 

plastaffald i havmiljøet, er det nødvendigt 

også at inddrage plastaffald på 

havbunden og i vandmiljøet samt 

problemet med mikroplast. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (3a) EU-medlemsstaterne har 

undertegnet den internationale 

konvention om forebyggelse af forurening 
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fra skibe (MARPOL) og bør tilstræbe, at 

bestemmelserne i den gennemføres fuldt 

ud. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (3b) Det anslås, at 80 % af havaffaldet 

er plast, og at 20-40 % af plastaffaldet i 

havene til dels hænger sammen med 

menneskelige aktiviteter til søs, herunder 

fragtskibe og krydstogtsskibe, mens resten 

stammer fra landjorden. Ifølge en nylig 

undersøgelse fra FAO stammer ca. 10% 

fra tabte og efterladte fiskeredskaber. 

Tabte og efterladte fiskeredskaber 

repræsenterer en bestanddel af 

plastaffaldet, og eftersom omkring 94 % 

af det plast, der ender i havet, lander på 

havbunden, kunne der gøres brug af Den 

Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) 

med henblik på at tilskynde fiskerne til at 

deltage i "havaffaldsfiskeri"-ordninger, 

f.eks. ved hjælp af finansielle og 

materielle incitamenter. De umådelige 

mængder plast, der efterlades til havs, 

indvirker negativt på bæredygtige 

fiskebestande, havets biologiske 

ressourcer, navnlig de følsomme, og på de 

miljøer, de lever i, og de indvirker 

desuden på fiskeriaktiviteterne, som bl.a. 

påføres betydelige omkostninger til 

rensning af de indsamlede net og 

bortskaffelse af det indsamlede affald. 

For det ikke-industrielle fiskeri er 

indvirkningen endnu større og økonomisk 

tyngende. I betragtning af at havaffald 

har en grænseoverskridende virkning, bør 

Kommissionen gøre en yderligere indsats i 

samarbejde med tredjelande for at 

forhindre, at der produceres en sådan 

form for affald, og for at fremme korrekt 
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affaldshåndtering. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til direktiv 

Betragtning 4 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (4a) I FN's Miljøforsamlings resolution 

11 inden for rammerne af FN's 

miljøprogram, som blev vedtaget på 

samlingen den 23.-27. maj 2016, blev det 

anerkendt, at tilstedeværelsen af 

plastaffald og mikroplast i havmiljøet er et 

hastigt voksende problem af global 

rækkevidde, der kræver en hurtig global 

reaktion baseret på en livscyklustilgang. 

Forbindelsen mellem mikroplast og 

engangsplast og fiskeredskaber bør tages i 

betragtning, da dette plast kan 

fragmenteres til mikroplast og forårsage 

skade. Undersøgelser har vist, at der kan 

være en omfattende tilstedeværelse af 

mikroplast i havmiljøet, og at der 

foreligger dokumentation for, at det 

optages af havdyr og på denne måde 

kommer ind i fødekæden1. De 

foranstaltninger, der er fastlagt i dette 

direktiv med henblik på at nedbringe 

indvirkningen af visse former for plast, 

har derfor betydelige miljø- og 

sundhedsmæssige fordele. Unionen bør 

vedtage en samlet tilgang til problemet 

med mikroplast og tilskynde alle 

producenter, herunder navnlig tekstil- og 

dækproducenter, til kraftigt at begrænse 

anvendelsen af mikroplast i deres 

materialer, idet syntetisk beklædning og 

dæk tegner sig for 63 % af den 

mikroplast, der ender direkte i havmiljøet. 

 _________________ 

 1 EFSA CONTAM Panel (EFSA's 

Ekspertpanel for Forurenende Stoffer i 

Fødevarekæden), 2016: Statement on the 

presence of microplastics and 
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nanoplastics in food, with particular focus 

on seafood. 

 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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

havaffald på strande baseret på optællinger 

af affald, og heraf udgør engangsplast 50 

% og fiskerirelaterede genstande 27 %. 

Engangsplast omfatter et bredt udvalg af 

almindeligt anvendte, kortlivede 

forbrugsvarer, der kasseres efter at have 

været brugt én gang til det tiltænkte formål, 

de genanvendes sjældent og er tilbøjelige 

til at ende som henkastet affald. En 

betydelig del af de markedsførte 

fiskeredskaber bliver ikke indsamlet til 

affaldsbehandling. Engangsplastprodukter 

og fiskeredskaber, der indeholder plast, er 

derfor et særligt alvorligt problem i 

forbindelse med havaffald og udgør en 

alvorlig risiko for marine økosystemer, 

biodiversitet og potentielt for menneskers 

sundhed, og de skader aktiviteter såsom 

turisme, fiskeri og skibsfart. 

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

havaffald på strande baseret på optællinger 

af affald, og heraf udgør engangsplast 50 

% og fiskerirelaterede genstande 27 %. 

Engangsplast omfatter et bredt udvalg af 

almindeligt anvendte, kortlivede 

forbrugsvarer, der kasseres efter at have 

været brugt én gang til det tiltænkte formål, 

de genanvendes sjældent og ender som 

henkastet affald. En betydelig del af de 

markedsførte fiskeredskaber bliver ikke 

indsamlet til affaldsbehandling. 

Engangsplastprodukter og fiskeredskaber, 

der indeholder plast og mikroplast, er 

derfor et særligt alvorligt problem i 

forbindelse med havaffald og udgør en 

alvorlig risiko for marine økosystemer, 

bæredygtige fiskebestande, biodiversitet 

og potentielt for menneskers sundhed, og 

de skader aktiviteter såsom turisme, 

erhvervs- og lystfiskeri og skibsfart, især i 

regioner i den yderste periferi og 

kystregioner. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (6a) Der forekommer spøgelsesfiskeri, 

når tabte eller efterladte ikke-

bionedbrydelige fiskenet, ruser og liner 

fanger, vikler sig om, sårer, udsulter og 

dræber livet i havene. Fænomenet 
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spøgelsesfiskeri forårsages af tab og 

efterladelse af fiskeredskaber. Forordning 

(EF) nr. 1224/2009 indeholder et krav om 

obligatorisk mærkning af redskaber samt 

underretning om og bjergning af tabte 

redskaber. Nogle fiskere bringer derfor på 

eget initiativ tabte redskaber, der er 

bjerget fra havet, tilbage i havn. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) For at koncentrere indsatsen, hvor 

den er mest nødvendig, bør dette direktiv 

kun omfatte de hyppigst fundne 

engangsplastprodukter, som skønsmæssigt 

tegner sig for 86 % af den engangsplast, 

der findes, ifølge optællinger, på strande i 

Unionen. 

(7) For at koncentrere indsatsen, hvor 

den er mest nødvendig, bør dette direktiv 

omfatte de hyppigst fundne 

engangsplastprodukter, som skønsmæssigt 

tegner sig for 86 % af den engangsplast, 

der findes, ifølge optællinger, på strande i 

Unionen, og også fiskeredskaber. 

Overgangen til en cirkulær økonomi vil 

nødvendiggøre en nedbringelse af den 

samlede anvendelse af engangsplast. 

 

Ændringsforslag  8 

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 i 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, 

polstring eller glasur, 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  9 

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 vende denne 

tendens og fremme indsatsen for at nå frem 
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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. 

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. Medlemsstaterne 

bør være så ambitiøse som muligt for så 

vidt angår disse foranstaltninger, som bør 

stå i forhold til risikoen for, at de 

forskellige produkter og anvendelser, som 

er omfattet af det overordnede 

reduktionsmål, ender som havaffald. 

_________________ _________________ 

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). 

Begrundelse 

Det bør understreges, at medlemsstaterne i praksis står frit med hensyn til at målrette deres 

foranstaltninger, at disse skal stå i forhold til, hvor alvorlig risikoen for forurening af havene 

er, og at de alvorligste tilfælde bør prioriteres højest. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) For andre engangsplastprodukter 

findes der egnede og mere bæredygtige og 

økonomisk overkommelige alternativer. 

For at begrænse de miljøskadelige 

(12) For andre engangsplastprodukter 

findes der egnede og mere bæredygtige og 

økonomisk overkommelige alternativer. 

For at begrænse de miljøskadelige 
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virkninger af sådanne produkter bør 

medlemsstaterne pålægges at forbyde 

markedsføringen af disse produkter i 

Unionen. Derved fremmes anvendelsen af 

de lettilgængelige og mere bæredygtige 

alternativer samt innovative løsninger til 

mere bæredygtige forretningsmodeller, 

genanvendelsesalternativer og substitution 

af materialer. 

virkninger, særlig på havmiljøet, af 

sådanne produkter bør medlemsstaterne 

pålægges at forbyde markedsføringen af 

disse produkter i Unionen. Derved 

fremmes anvendelsen af de lettilgængelige 

og mere bæredygtige alternativer samt 

innovative løsninger til mere bæredygtige 

forretningsmodeller, 

genanvendelsesalternativer og substitution 

af materialer. Der er behov for specifikke 

kriterier med henblik på at kunne fastslå, 

om disse alternativer opfylder de krav, der 

i øjeblikket opfyldes af 

engangsplastprodukter, er i 

overensstemmelse med Unionens 

affaldslovgivning og sikrer større 

bæredygtighed. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (12a) Der er behov for en klar definition 

af såvel bionedbrydelig plast som 

biobaseret plast samt for harmoniserede 

standarder for det biologiske indhold, 

bionedbrydelighed (især for 

bionedbrydelighed til havs) og 

komposterbarhed for at afhjælpe 

eksisterende uklarheder og misforståelser 

på området. 

 

Ændringsforslag  12 

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 

(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 
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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. 

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. Hvad angår 

fiskeredskaber, gælder de krav til 

mærkning, der er vedtaget i henhold til 

forordning (EF) nr. 1224/2009. 

Medlemsstaterne bestræber sig på at 

gennemføre FAO's frivillige 

retningslinjer om mærkning af 

fiskeredskaber. 

 

Ændringsforslag  13 

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 i øjeblikket 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. Pantordninger og 

tilgængelige midler fra EHFF bør 

anvendes til at støtte initiativer som fiskeri 

efter affald-initiativer og bestræbelser på 

at finde tabte, henkastede og efterladte 

fiskeredskaber. 
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Ændringsforslag  14 

Forslag til direktiv 

Betragtning 15 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (15a) Hver dag ender en masse 

forskelligt affald, som enten er genereret 

på landjorden eller henkastet fra skibe, i 

havet, og en meget stor andel af dette 

affald udgøres af plastaffald (flasker, 

poser osv.). 

Ændringsforslag  15 

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 

lovkrav1 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 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 

16. Det fremgår af havaffaldets store 

andel af plast, der stammer fra efterladte, 

tabte og kasserede fiskeredskaber, der 

indeholder plast, og af affald, der fiskes 

passivt under normale fiskeriaktiviteter, at 

de eksisterende lovkrav1 ikke giver 

tilstrækkelige incitamenter til at bringe 

sådanne fiskeredskaber og dette passivt 

fiskede affald i land med henblik på 

indsamling og behandling. I 

overensstemmelse med forordning (EF) 

nr. 1224/2009 skal fiskerfartøjets fører, 

hvis de tabte fiskeredskaber ikke kan 

bjerges, underrette den kompetente 

myndighed i sin flagmedlemsstat. 

Forordning (EF) nr. 1224/2009 overvåger 

imidlertid ikke konsekvent sådanne tab af 

fiskeredskaber, og gennemførelsen af 

underretningskravene er utilstrækkelig. 

Derfor bør revisionen af 

kontrolforordningen fastsætte yderligere 

foranstaltninger, der kan styrke 

kapaciteten til bjergning af tabte 

redskaber og indberetning, og navnlig bør 

medlemsstaterne indsamle og registrere 



 

PE625.586v02-00 14/32 AD\1163799DA.docx 

DA 

fremme særskilt indsamling af udtjente 

fiskeredskaber, samt finansiere forsvarlig 

affaldshåndtering af disse fiskeredskaber, 

navnlig genanvendelse. 

data for tabte fiskeredskaber og 

fremsende dem til Kommissionen hvert år. 

Desuden fjerner det indirekte 

gebyrsystem, der er fastsat i EU-

lovgivningen om modtagefaciliteter i 

havne for levering af affald fra skibe, 

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 og passivt fiskede affald 

såvel som tabte eller efterladte 

fiskeredskaber i land for at undgå enhver 

mulig stigning i det indirekte affaldsgebyr, 

der skal betales. Aflevering af passivt 

opsamlet affald bør ikke medføre 

yderligere omkostninger for fiskerne. Da 

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 såvel som en 

indsats for at bjerge mistede, efterladte 

eller henkastede fiskeredskaber. I sådanne 

systemer bør der fastsættes differentierede 

finansielle bidrag for redskaber, der er 

beregnet til genbrug og genanvendelse, i 

overensstemmelse med kravene i direktiv 

2008/98/EF, og de bør suppleres med et 

indsamlingsmål for udtjente 

fiskeredskaber. Ud over sådanne 

initiativer bør medlemsstaterne 

gennemføre foranstaltninger med henblik 

på at fremme udviklingen af 

fiskeredskaber, der anvender mere 

bæredygtige og miljøvenlige materialer. 

_________________ _________________ 

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

direktiv 2000/59/EF og direktiv 

2008/98/EF. 

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

direktiv 2000/59/EF og direktiv 

2008/98/EF. 
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Ændringsforslag  16 

Forslag til direktiv 

Betragtning 17 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (17a) Mens fiskerne selv og ikke-

industrielle producenter af 

fiskeredskaber, der indeholder plast, ikke 

bør være omfattet af det udvidede 

producentansvar, bør det overvejes at 

indføre fiskeredskaber fra bæredygtige 

kilder, der ikke indeholder plast, som et 

alternativ. 

 

Ændringsforslag  17 

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 

omkostningerne ved oplysningstiltag som 

(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, 

og de tilgængelige alternativer, der 

allerede findes på markedet. 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, 
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led i deres forpligtelser vedrørende udvidet 

producentansvar. 

der indeholder plast, bør afholde 

omkostningerne ved oplysningstiltag som 

led i deres forpligtelser vedrørende udvidet 

producentansvar. 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til direktiv 

Betragtning 18 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (18a) Kommissionen er i 

overensstemmelse med EU-lovgivningen 

forpligtet til at bistå medlemsstaterne med 

at udvikle strategier og planer til 

mindskelse af henkastningen af 

fiskeredskaber til havs, bl.a. gennem 

tilskud fra Den Europæiske Hav- og 

Fiskerifond (EHFF). Indsatsen kan 

omfatte kampagner og 

oplysningsprogrammer om virkningerne 

af sådant affald på marine økosystemer, 

forskning i gennemførligheden af 

bionedbrydelige/komposterbare 

fiskeredskaber, uddannelsesprojekter for 

fiskere og specifikke offentlige 

programmer til at fjerne plastik og andre 

objekter fra havbunden. 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til direktiv 

Betragtning 19 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(19) Ved direktiv 2008/98/EF fastsættes 

generelle minimumskrav til ordninger for 

udvidet producentansvar. Disse krav bør 

gælde for ordninger for udvidet 

producentansvar, der er fastlagt i dette 

direktiv. Ved dette direktiv fastlægges dog 

yderligere krav om udvidet 

producentansvar, for eksempel kravet om, 

at producenter af visse 

engangsplastprodukter skal dække 

omkostningerne ved oprydning af 

(19) Ved direktiv 2008/98/EF fastsættes 

generelle minimumskrav til ordninger for 

udvidet producentansvar. Disse krav bør 

gælde for ordninger for udvidet 

producentansvar, der er fastlagt i dette 

direktiv. Ved dette direktiv fastlægges dog 

yderligere krav om udvidet 

producentansvar, for eksempel kravet om, 

at producenter af visse 

engangsplastprodukter skal dække 

omkostningerne ved oprydning af 
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henkastet affald. henkastet affald. Hvad angår 

fiskeredskaber, bør medlemsstaterne 

træffe de nødvendige foranstaltninger til 

at sikre, at de finansielle bidrag, der 

betales af producenter af plastholdige 

fiskeredskaber i overensstemmelse med 

deres forpligtelser som følge af 

producentansvaret, kan differentieres, 

navnlig således at der tages hensyn til 

holdbarhed, mulighed for reparation, 

genbrug og genanvendelse af de 

fiskeredskaber, der bringes i omsætning. 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til direktiv 

Betragtning 20 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (20a) Bevidstgørelse om affald fra 

engangsplast og fiskeredskaber og den 

betydelige miljøpåvirkning, som det 

medfører, bør betragtes som en vigtig del 

af EU's plaststrategi, da det vil sætte 

borgerne i stand til at bidrage til 

nedbringelsen af plastaffald. 

Medlemsstaterne bør træffe 

foranstaltninger til at skabe bevidsthed 

om dette spørgsmål og om den finansielle 

støtte, der er tilgængelig til håndtering 

heraf, ligesom de bør fremme udveksling 

af bedste praksis mellem lokalsamfund og 

netværk. 

Ændringsforslag  21 

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 20161 bør 

(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 20161 bør 
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Kommissionen foretage en evaluering af 

dette direktiv. Denne evaluering bør 

baseres på høstede erfaringer samt data 

indsamlet i løbet af gennemførelsen af 

dette direktiv og data indsamlet i henhold 

til direktiv 2008/56/EF eller direktiv 

2008/98/EF. Evalueringen skal danne 

grundlag for en vurdering af mulige 

yderligere foranstaltninger og en vurdering 

på baggrund af overvågningen af havaffald 

i Unionen af, om der er behov for at 

revidere bilaget med listen over 

engangsplastprodukter. Ved evalueringen 

bør det også overvejes, om den 

videnskabelige og tekniske udvikling, der 

har fundet sted i mellemtiden, herunder 

udvikling af bionedbrydelige materialer og 

udvikling af kriterier eller en standard for 

biologisk nedbrydelighed af plast i 

havmiljøet som fastsat i den europæiske 

plaststrategi, tillader indførelse af en 

standard for bionedbrydning af visse 

engangsplastprodukter i havmiljøet. Denne 

standard vil indeholde en standard for at 

afprøve, om plast som følge af fysisk og 

biologisk nedbrydning i havmiljøet ville 

nedbrydes fuldt ud til kuldioxid (CO2), 

biomasse og vand inden for en tidshorisont, 

der er kort nok til, at plastet ikke skader 

havets flora og fauna, og ikke fører til 

akkumulering af plast i miljøet. Hvis det er 

tilfældet, kan engangsplastprodukter, der 

opfylder en sådan standard, undtages fra 

markedsføringsforbuddet. Samtidig med, at 

der i den europæiske strategi for plast 

allerede påtænkes tiltag på dette område, 

anerkender den også udfordringerne ved at 

fastsætte en lovgivningsmæssig ramme for 

plast med bionedbrydelige egenskaber på 

grund af forskellene i havenes marine 

forhold.  

Kommissionen foretage en evaluering af 

dette direktiv. Denne evaluering bør 

baseres på høstede erfaringer samt data 

indsamlet i løbet af gennemførelsen af 

dette direktiv og data indsamlet i henhold 

til direktiv 2008/56/EF eller direktiv 

2008/98/EF. Evalueringen skal danne 

grundlag for en vurdering af mulige 

yderligere foranstaltninger og en vurdering 

på baggrund af overvågningen af havaffald 

i Unionen af, om der er behov for at 

revidere bilaget med listen over 

engangsplastprodukter. Ved evalueringen 

bør det også overvejes, om den 

videnskabelige og tekniske udvikling, der 

har fundet sted i mellemtiden, herunder 

udvikling af bionedbrydelige materialer og 

udvikling af kriterier eller en standard for 

biologisk nedbrydelighed af plast i 

havmiljøet som fastsat i den europæiske 

plaststrategi, tillader indførelse af en 

standard for bionedbrydning af visse 

engangsplastprodukter og plastholdige 

fiskeredskaber i havmiljøet. Denne 

standard vil indeholde en standard for at 

afprøve, om plast som følge af de fysiske 

og biologiske betingelser for nedbrydning, 

der findes 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. 

_________________ _________________ 

1 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1. 1 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1. 
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Ændringsforslag  22 

Forslag til direktiv 

Betragtning 25 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (25a) I overensstemmelse med EU's 

affaldslovgivning skal Kommissionen og 

medlemsstaterne - så vidt muligt med 

inddragelse af fiskerfartøjerne - støtte 

planer til indsamling af havaffald og sikre 

passende faciliteter i havne til modtagelse 

og behandling af dette affald, især 

genanvendelse. De incitamenter, der 

findes til at returnere fiskeredskaber, bør 

ligeledes anvendes på returnering af 

passivt fisket affald samt affald, der er 

fisket under fiskeri efter affald-initiativer. 

Kravene til havnefaciliteter bør være 

proportionale og bør ikke pålægge små, 

ubemandede havne eller fjernt beliggende 

havne, navnlig på fjerntliggende øer, en 

uforholdsmæssig administrativ byrde. 

 

 

Ændringsforslag  23 

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 sikre, at 

Unionen deltager i løsningen af det 

globale problem med havaffald på grund 

af plast, ved at forebygge og reducere visse 

plastprodukters miljøpåvirkning, især 

vandmiljøet og menneskers sundhed, ved 

at fremme omstillingen til en cirkulær 

økonomi med innovative 

forretningsmodeller, produkter og 

materialer, dermed også bidrage til et mere 

velfungerende og mere bæredygtigt indre 

marked. 
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Begrundelse 

Formålet med forslaget bør være mere synligt: Unionens andel af produktionen af havaffald 

på verdensplan er relativt lille, da den forbruger omkring 16 % af den samlede mængde 

engangsplast, som forbruges på verdensplan. Unionen kan imidlertid spille en vigtig rolle, 

når det drejer sig om at finde en løsning og vende udviklingen, ved at foregå med et godt 

eksempel. 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3) "fiskeredskab": enhver genstand 

eller udstyrsdel, der anvendes til fiskeri og 

akvakultur, til at efterspore eller fange 

biologiske havressourcer, eller som flyder 

på havfladen og indsættes med det formål 

at tillokke og fange sådanne biologiske 

havressourcer 

3) "fiskeredskab": enhver genstand 

eller udstyrsdel, der anvendes til fiskeri og 

akvakultur, til at efterspore eller fange 

biologiske havressourcer eller tilbageholde 

dem med henblik på dyrkning, eller som 

flyder på havfladen og indsættes med det 

formål at tillokke, fange eller tilbageholde 

sådanne biologiske havressourcer 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4) "udtjent fiskeredskab": 

fiskeredskaber, der er omfattet af 

definitionen af affald i direktiv 

2008/98/EF, herunder alle særskilte 

komponenter, stoffer eller materialer, der 

var en del af eller fastgjort på sådanne 

fiskeredskaber, da de blev kasseret 

4) "udtjent fiskeredskab": 

fiskeredskaber, der er omfattet af 

definitionen af affald i direktiv 

2008/98/EF, herunder alle særskilte 

komponenter, stoffer eller materialer, der 

var en del af eller fastgjort på sådanne 

fiskeredskaber, da de blev kasseret eller 

gik tabt 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 



 

AD\1163799DA.docx 21/32 PE625.586v02-00 

 DA 

 4a) "passivt fisket affald": affald, der 

fanges i garn under fiskeri 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

10) "producent": enhver fysisk eller 

juridisk person, der uanset den anvendte 

salgsteknik, herunder fjernsalg i henhold til 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2011/83/EU af 25.10.2011 50 markedsfører 

engangsplastprodukter og fiskeredskaber, 

der indeholder plast, undtagen personer, 

der driver fiskeri som defineret i artikel 4, 

nr. 28), i Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1380/201351 

10) "producent": enhver fysisk eller 

juridisk person, der uanset den anvendte 

salgsteknik, herunder fjernsalg i henhold til 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2011/83/EU af 25.10.201150 markedsfører 

engangsplastprodukter og fiskeredskaber, 

der indeholder plast, undtagen personer, 

der driver fiskeri eller akvakultur som 

defineret i artikel 4, nr. 25 og 28), i 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 1380/201351 

_________________ _________________ 

50 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2011/83/EU af 25. oktober 2011 om 

forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets 

direktiv 93/13/EØF og Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets 

direktiv 85/577/EØF og Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF 

(EUT L 304 af 22.11.2011, s. 64). 

50 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2011/83/EU af 25. oktober 2011 om 

forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets 

direktiv 93/13/EØF og Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets 

direktiv 85/577/EØF og Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF 

(EUT L 304 af 22.11.2011, s. 64). 

51 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. 

december 2013 om den fælles 

fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning 

(EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 

og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 

2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt 

Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 

af 28.12.2013, s. 22). 

51 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. 

december 2013 om den fælles 

fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning 

(EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 

og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 

2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt 

Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 

af 28.12.2013, s. 22). 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 

markedsførte engangsplastprodukter, der er 

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

læselig og uudslettelig mærkning, der 

oplyser forbrugerne om et eller flere af 

følgende: 

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 

markedsførte engangsplastprodukter, der er 

opført i del D i bilaget, og fiskeredskaber, 

der indeholder plast, har en synlig, klart 

læselig og uudslettelig mærkning, der 

oplyser forbrugerne om følgende: 

a) hensigtsmæssige 

bortskaffelsesmuligheder for produktet 

eller bortskaffelsesmetoder, der skal 

undgås for det pågældende produkt  

a) hensigtsmæssige 

bortskaffelsesmuligheder for produktet 

eller bortskaffelsesmetoder, der skal 

undgås for det pågældende produkt 

b) miljøbelastninger fra henkastet 

affald eller anden uhensigtsmæssig 

bortskaffelse af produkterne eller 

b) miljøbelastninger fra henkastet 

affald eller anden uhensigtsmæssig 

bortskaffelse af produkterne og 

c) plastindholdet i produktet. c) plastindholdet i produktet og, hvor 

det er relevant, tilgængeligheden af 

alternative produkter med tilsvarende 

anvendelsesegenskaber. 

2. Kommissionen vedtager senest den 

... [12 måneder inden 

gennemførelsesdatoen for dette direktiv en 

gennemførelsesretsakt, der fastsætter 

specifikationerne for mærkning som 

omhandlet i stk. 1. Denne 

gennemførelsesretsakt vedtages i henhold 

til undersøgelsesproceduren, der er nævnt i 

artikel 16, stk. 2.  

2. Kommissionen vedtager senest den 

... [12 måneder inden 

gennemførelsesdatoen for dette direktiv en 

gennemførelsesretsakt, der fastsætter 

specifikationerne for mærkning som 

omhandlet i stk. 1. Denne 

gennemførelsesretsakt vedtages i henhold 

til undersøgelsesproceduren, der er nævnt i 

artikel 16, stk. 2. 

 
3. Med forbehold af stk. 1 finder 

mærkningskrav vedtaget i henhold til 

forordning (EF) nr. 1224/2009 

anvendelse på fiskeredskaber. 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 3 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Medlemsstaterne sikrer, at der 

udarbejdes ordninger for udvidet 

producentansvar for fiskeredskaber, der 

indeholder plast, der markedsføres i 

3. Medlemsstaterne sikrer, at der 

udarbejdes ordninger for udvidet 

producentansvar for fiskeredskaber, der 

indeholder plast, der markedsføres i 
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Unionen, i henhold til bestemmelserne om 

udvidet producentansvar i direktiv 

2008/98/EF. 

Unionen, i henhold til bestemmelserne om 

udvidet producentansvar i direktiv 

2008/98/EF. Medlemsstaterne sikrer, at de 

omtalte ordninger for udvidet 

producentansvar resulterer i en øget 

indsamling og genanvendelse af 

fiskeredskaber. Med henblik herpå kræver 

medlemsstaterne, at ordningerne bl.a.: 

 a) indbefatter programmer for 

overvågning, sporing og indberetning 

 b) dækker bjergningsaktiviteter. 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 3 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Medlemsstaterne kan også indføre 

indskudsrefusionsordninger for at 

tilskynde til, at gamle, forsømte eller 

ustabile fiskeredskaber tilpasses, således 

at der tages hensyn til risikoen for 

utilsigtet tab af fiskeredskaber eller dele 

heraf. 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 3 b (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3b. Medlemsstaterne træffer de 

nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 

de finansielle bidrag, der betales af 

producenter af plastholdige 

fiskeredskaber i overensstemmelse med 

deres forpligtelser som følge af 

producentansvaret, differentieres, navnlig 

således at der tages hensyn til holdbarhed, 

mulighed for reparation, genbrug og 

genanvendelse af de fiskeredskaber, der 
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bringes i omsætning. 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 3 c (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3c. Medlemsstaterne indfører desuden 

supplerende økonomiske incitamenter for 

fiskere for at tilskynde dem til at bringe 

udtjente fiskeredskaber og andet 

plastaffald, som de indsamler på havet, i 

land. Medlemsstaterne fjerner alle 

unødvendige juridiske og økonomiske 

hindringer for, at fiskere kan indsamle og 

lande udtjente fiskeredskaber og plast. 

 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til direktiv 

Artikel 9 – stk. 1 – litra b a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) fremme oprettelsen af et offentligt 

program, der specifikt er rettet mod at 

fjerne plast og andre genstande fra 

havbunden 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til direktiv 

Artikel 9 – stk. 1 – litra b b (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 bb) indføre et EU-dækkende 

obligatorisk digitalt indberetningssystem 

for de enkelte fiskerfartøjers indberetning 

af fiskeredskaber, der tabes på havet, for 

at støtte bjergningsforanstaltninger 
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Ændringsforslag  35 

Forslag til direktiv 

Artikel 9 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 9a 

 Incitamentsordninger 

 1. I de operationelle programmer, der 

finansieres af Den Europæiske Hav- og 

Fiskerifond (EHFF), indføjer 

medlemsstaterne finansiel støtte til 

udarbejdelsen af en handlingsplan i 

samarbejde med producentorganisationer, 

rederiforeninger, offentlige myndigheder, 

miljøbeskyttelsesorganisationer og hele 

den berørte sektor. Heri skal indgå 

foranstaltninger til genindvinding af 

affald og redskaber fra havet samt 

forbedring af infrastrukturen til og 

processerne for affaldshåndtering på 

skibe og i havne. 

 2. Medlemsstaterne indfører en 

ordning i havnene for aflevering, 

genanvendelse og returnering af fiskenet, 

der skal indgå i handlingsplanen, der 

udarbejdes i henhold til stk. 1. 

 3. Medlemsstaterne indfører en 

ordning i havnene til kontrol og 

registrering af net i havnene, der skal 

indgå i handleplanen, der udarbejdes i 

henhold til stk. 1. 

 4. Medlemsstaterne udformer 

støttemekanismer til FoU til udvikling af 

fiskenet, der er lettere at spore og mindre 

forurenende, i form af 

incitamentsforanstaltninger til 

virksomheder, der fremstiller 

fiskeredskaber. Dette omfatter 

investeringer i udvikling af nye materialer 

med lavere miljøpåvirkning. 

Begrundelse 

Som det fremgår af betragtning 16, er der brug for incitamenter for operatørerne med henblik 

på at fremme en kultur, hvor havmiljøet beskyttes, for gradvis at reducere mængden af 
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havaffald og undgå tab af fiskenet i havet. 

Ændringsforslag  36 

Forslag til direktiv 

Artikel 9 b (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 9b 

 Passivt fisket affald 

 1. Medlemsstaterne vedtager 

proportionale nationale planer for at 

sikre, at alle havne, som fiskerfartøjer kan 

anløbe, undtagen små ubemandede havne 

og fjerntliggende havne, navnlig på 

fjerntliggende øer, er i stand til at 

varetage indsamling og efterfølgende 

behandling af affald, der fiskes passivt i 

forbindelse med almindelige 

fiskeriaktiviteter, for at tilskynde til 

differentieret indsamling, genbrug og 

genanvendelse heraf. 

 2. Disse planer udarbejdes i 

overensstemmelse med retningslinjerne i 

OSPAR-kommissionens henstilling 

2016/1 om begrænsning af havaffald 

gennem iværksættelse af fiskeri efter 

affald-initiativer. 

 3. Ud over de ressourcer, der stilles 

til rådighed af EHFF, kan 

medlemsstaterne oprette og drive en 

national fond til støtte af indsamlingen af 

affald, der fiskes passivt af fiskerfartøjer. 

Midlerne kan anvendes til at sikre 

gennemførelsen af fiskeri efter affald-

initiativer, herunder tilrådighedsstillelse 

af faciliteter til opbevaring af affald om 

bord på fartøjer, overvågning af passivt 

fisket affald, uddannelse, fremme af 

frivillig deltagelse i initiativet, 

omkostninger ved behandlingen af 

affaldet samt til det personale, der er 

nødvendigt for at sikre gennemførelsen af 

disse ordninger. 
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Ændringsforslag  37 

Forslag til direktiv 

Artikel 10 – stk. 1 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne træffer foranstaltninger 

med henblik på at oplyse forbrugerne af de 

engangsplastprodukter, der er opført i Del 

G i bilaget, og fiskeredskaber, der 

indeholder plast, om følgende: 

Medlemsstaterne træffer foranstaltninger 

med henblik på at oplyse alle relevante 

aktører, særligt forbrugerne af de 

engangsplastprodukter, der er opført i Del 

G i bilaget, og fiskeredskaber, der 

indeholder plast, fiskerisektoren og 

fiskersamfundene, om følgende: 

 

Ændringsforslag  38 

Forslag til direktiv 

Artikel 10 – stk. 1 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) de tilgængelige 

genanvendelsessystemer og 

affaldshåndteringsmuligheder for de 

produkter og fiskeredskaber, der 

indeholder plast, samt bedste praksis for 

forsvarlig affaldshåndtering, der er udført i 

henhold til artikel 13 i direktiv 2008/98/EF 

a) tilgængeligheden af brugbare 

alternativer, genanvendelsessystemer og 

affaldshåndteringsmuligheder for de 

produkter og fiskeredskaber, der 

indeholder plast, samt bedste praksis for 

forsvarlig affaldshåndtering, der er udført i 

henhold til artikel 13 i direktiv 2008/98/EF 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til direktiv 

Artikel 10 – stk. 1 – litra b a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) der iværksættes programmer til 

oplysning om plastaffaldets og 

mikroplastaffaldets påvirkning af de 

marine økosystemer og til at forhindre, at 

det når ud i havet 

 

Ændringsforslag  40 

Forslag til direktiv 
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Artikel 10 – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Medlemsstaterne sikrer, at der er 

vejledning til rådighed for alle de 

relevante aktører, navnlig aktører inden 

for fiskerisektoren, så de kan træffe de 

nødvendige foranstaltninger til at 

nedbringe affald fra fiskeredskaber, der 

indeholder plast. 

 

Ændringsforslag  41 

Forslag til direktiv 

Artikel 13 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Oplysninger om overvågning af 

gennemførelsen 

Oplysninger om overvågning af 

gennemførelsen og rapporteringskrav 

 

Ændringsforslag  42 

Forslag til direktiv 

Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa) skøn over mængden af havaffald, 

der stammer fra produkter, som er 

omfattet af dette direktiv, med henblik på 

at overvåge virkningerne af de trufne 

foranstaltninger 

 

Ændringsforslag  43 

Forslag til direktiv 

Artikel 13 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Medlemsstaterne meddeler for 

hvert kalenderår Kommissionen dataene 

for markedsførte plastholdige 

fiskeredskaber og for udtjente 

fiskeredskaber, der er indsamlet og 

behandlet. Dataene meddeles i 
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overensstemmelse med det format, der 

fastlægges af Kommissionen, jf. stk. 4. 

 Første rapporteringsperiode begynder det 

første fulde kalenderår efter vedtagelsen 

af gennemførelsesretsakten, der 

fastlægger formatet for rapporteringen, jf. 

stk. 4. 

 

Ændringsforslag  44 

Forslag til direktiv 

Artikel 13 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Kommissionen kan vedtage 

gennemførelsesretsakter, der fastlægger 

formatet for datasættet, oplysninger og 

data, der er omhandlet i stk. 1. Disse 

gennemførelsesretsakter vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 16, stk. 

2. 

4. Kommissionen vedtager 

gennemførelsesretsakter, der fastlægger 

formatet for datasættet, oplysninger og 

data, der er omhandlet i stk. 1 og 3a. Disse 

gennemførelsesretsakter vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 16, stk. 

2. 

 

Ændringsforslag  45 

Forslag til direktiv 

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

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) der er sket en tilstrækkelig 

forbedring af genanvendelsesgraden for 

fiskeredskaber, og om det er nødvendigt at 

indføre kvantitative mål for at sikre 

tilstrækkelige fremskridt fremover 

 

Ændringsforslag  46 

Forslag til direktiv 

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

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 bb) det er muligt at fastlægge bindende 

kvantitative EU-mål for genanvendelse af 

plastholdige fiskeredskaber 
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Ændringsforslag  47 

Forslag til direktiv 

Artikel 15 – stk. 3 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) der er sket tilstrækkelige 

videnskabelige og tekniske fremskridt, og 

der er udviklet kriterier eller en standard 

for bionedbrydelighed i havmiljøet for 

engangsplastprodukter, der er omfattet af 

dette direktiv, og deres 

substitutionsprodukter til engangsbrug, for 

at fastslå hvilke produkter der ikke længere 

skal underlægges 

markedsføringsrestriktioner, hvor det er 

relevant. 

c) der er sket tilstrækkelige 

videnskabelige og tekniske fremskridt, og 

der er udviklet kriterier eller en standard 

for bionedbrydelighed i havmiljøet for 

engangsplastprodukter og plastholdige 

fiskeredskaber, der er omfattet af dette 

direktiv, og deres substitutionsprodukter 

for at fastslå hvilke produkter der ikke 

længere skal underlægges 

markedsføringsrestriktioner, hvor det er 

relevant. 
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