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Ændringsforslag 32
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Forbruget af plastbæreposer fører til 
store mængder henkastet affald og en 
ineffektiv ressourceanvendelse, hvilket 
forventes at stige, hvis der ikke gribes ind. 
Henkastning af plastbæreposer bidrager til
problemet med affald i havet, der truer
marine økosystemer over hele verden.

(2) Forbruget af plastbæreposer fører til 
store mængder henkastet affald og en 
ineffektiv ressourceanvendelse, hvilket 
forventes at stige, hvis der ikke gribes ind. 
Henkastning af plastbæreposer bidrager til
det udbredte problem med forurening af
havet og landjorden, der truer økosystemer 
over hele verden.

Or. en

Ændringsforslag 33
Vittorio Prodi

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Forbruget af plastbæreposer fører til 
store mængder henkastet affald og en 
ineffektiv ressourceanvendelse, hvilket 
forventes at stige, hvis der ikke gribes ind. 
Henkastning af plastbæreposer bidrager til 
problemet med affald i havet, der truer 
marine økosystemer over hele verden.

(2) Forbruget af plastbæreposer fører til 
store mængder henkastet affald og en 
ineffektiv ressourceanvendelse, hvilket 
forventes at stige, hvis der ikke gribes ind. 
Henkastning af plastbæreposer bidrager til 
problemet med affald i havet, der truer 
marine økosystemer over hele verden.
Problemet forværres af, at de fleste 
plastposer, der normalt anvendes i alle 
medlemsstater i dag, ikke er biologisk 
nedbrydelige og komposterbare.

Or. en

Ændringsforslag 34
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Forbruget af plastbæreposer fører til 
store mængder henkastet affald og en 
ineffektiv ressourceanvendelse, hvilket 
forventes at stige, hvis der ikke gribes ind. 
Henkastning af plastbæreposer bidrager til 
problemet med affald i havet, der truer 
marine økosystemer over hele verden.

(2) Forbruget af plastbæreposer fører til 
store mængder henkastet affald og en 
ineffektiv ressourceanvendelse, hvilket 
forventes at stige, hvis der ikke gribes ind. 
Henkastning af plastbæreposer er et 
alvorligt miljøproblem og bidrager til 
problemet med affald i havet, der truer 
marine økosystemer over hele verden.

Or. sv

Ændringsforslag 35
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Forbruget af plastbæreposer fører til 
store mængder henkastet affald og en 
ineffektiv ressourceanvendelse, hvilket 
forventes at stige, hvis der ikke gribes ind. 
Henkastning af plastbæreposer bidrager til 
problemet med affald i havet, der truer 
marine økosystemer over hele verden.

(2) Forbruget af plastbæreposer fører til 
store mængder henkastet affald og en 
ineffektiv ressourceanvendelse, hvilket 
forventes at stige, hvis der ikke gribes ind. 
Henkastning af plastbæreposer bidrager til 
problemet med affald i havet på grund af 
nogle medlemsstaters mangelfulde 
affaldshåndtering, hvilket truer marine 
økosystemer over hele verden.

Or. es

Ændringsforslag 36
Anna Rosbach

Forslag til direktiv
Betragtning 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Forbruget af plastbæreposer fører til 
store mængder henkastet affald og en 
ineffektiv ressourceanvendelse, hvilket 
forventes at stige, hvis der ikke gribes ind. 
Henkastning af plastbæreposer bidrager til 
problemet med affald i havet, der truer
marine økosystemer over hele verden.

(2) Forbruget af plastbæreposer fører til 
store mængder henkastet affald og en 
ineffektiv ressourceanvendelse, hvilket 
forventes at stige, hvis der ikke gribes ind. 
Henkastning af plastbæreposer bidrager til 
problemet med affald i havet, der truer 
marine økosystemer og 
ferskvandsøkosystemer over hele verden.

Or. en

Begrundelse

Spørgsmålet om affald i vandet påvirker ikke bare de marine økosystemer, men også mange 
ferskvandsøkosystemer som floder og søer.

Ændringsforslag 37
Marusya Lyubcheva

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Forbruget af plastbæreposer fører til 
store mængder henkastet affald og en 
ineffektiv ressourceanvendelse, hvilket 
forventes at stige, hvis der ikke gribes ind. 
Henkastning af plastbæreposer bidrager til 
problemet med affald i havet, der truer 
marine økosystemer over hele verden.

(2) Forbruget af plastbæreposer fører til 
store mængder ophobning af affald, 
ineffektiv udnyttelse af kapacitet på 
lossepladser, store mængder henkastet 
affald og en ineffektiv 
ressourceanvendelse, hvilket forventes at 
stige, hvis der ikke gribes ind. Henkastning 
af plastbæreposer resulterer i 
miljøforurening og forværrer 
problemerne med affald i vandområder, 
hvilket truer økosystemer over hele 
verden.

Or. bg
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Ændringsforslag 38
Franco Bonanini

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Forbruget af plastbæreposer fører til 
store mængder henkastet affald og en 
ineffektiv ressourceanvendelse, hvilket 
forventes at stige, hvis der ikke gribes ind. 
Henkastning af plastbæreposer bidrager til 
problemet med affald i havet, der truer 
marine økosystemer over hele verden.

(2) Forbruget af plastbæreposer fører til 
store mængder henkastet affald og en 
ineffektiv ressourceanvendelse, hvilket 
forventes at stige, hvis der ikke gribes ind. 
Henkastning af plastbæreposer er skadeligt 
for miljøet og udgør en alvorlig trussel 
mod økosystemer over hele verden, især 
marine og andre særligt sårbare 
økosystemer, herunder bevaringsområder 
og nationalparker.

Or. it

Ændringsforslag 39
Biljana Borzan

Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Derudover har ophobningen af 
plastbæreposer i miljøet en tydeligt 
negativ indvirkning på visse økonomiske 
sektorer, såsom turismen.

Or. hr

Ændringsforslag 40
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) For at nå reduktionsmålet for 
plastbæreposer er det især nødvendigt at 
fokusere på forebyggelse og minimering 
og på at tilskynde producenterne til at 
vælge alternative og mere bæredygtige 
materialer, når de designer deres 
produkter.

Or. es

Ændringsforslag 41
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Plastbæreposer med en tykkelse på 
mindre end 50 mikron, hvilket svarer til 
langt de fleste af det samlede antal 
plastbæreposer, der forbruges i Unionen, 
genanvendes knap så hyppigt som tykkere 
plastbæreposer, og der er større tendens til, 
at de smides væk.

(3) Letvægtsplastbæreposer, hvilket svarer 
til langt de fleste af det samlede antal 
plastbæreposer, der forbruges i Unionen, 
genanvendes knap så hyppigt som tykkere 
plastbæreposer, og der er større tendens til, 
at de smides væk.

Or. de

Ændringsforslag 42
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Plastbæreposer med en tykkelse på 
mindre end 50 mikron, hvilket svarer til 
langt de fleste af det samlede antal 
plastbæreposer, der forbruges i Unionen, 
genanvendes knap så hyppigt som tykkere 

(3) Plastbæreposer med en tykkelse på 
mindre end 50 mikron, hvilket svarer til 
langt de fleste af det samlede antal 
plastbæreposer, der forbruges i Unionen, 
genanvendes knap så hyppigt som tykkere 
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plastbæreposer, og der er større tendens til, 
at de smides væk.

plastbæreposer, der er større tendens til, at 
de smides væk og vil på grund af deres 
lave vægt med større sandsynlighed blive 
spredt i miljøet, både på landjorden og i 
havet.

Or. en

Ændringsforslag 43
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Plastbæreposer med en tykkelse på 
mindre end 50 mikron, hvilket svarer til 
langt de fleste af det samlede antal 
plastbæreposer, der forbruges i Unionen, 
genanvendes knap så hyppigt som tykkere 
plastbæreposer, og der er større tendens til, 
at de smides væk.

(3) Afhængig af kvaliteten af
plastbæreposer med en tykkelse på mindre 
end 50 mikron, hvilket svarer til langt de 
fleste af det samlede antal plastbæreposer, 
der forbruges i Unionen, genanvendes knap 
så hyppigt som tykkere plastbæreposer i 
nogle medlemsstater, og der er derfor
større tendens til, at poser smides væk.

Or. en

Ændringsforslag 44
Marusya Lyubcheva

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Plastbæreposer med en tykkelse på 
mindre end 50 mikron, hvilket svarer til 
langt de fleste af det samlede antal 
plastbæreposer, der forbruges i Unionen, 
genanvendes knap så hyppigt som tykkere 
plastbæreposer, og der er større tendens til, 
at de smides væk.

(3) Plastbæreposer med en tykkelse på 
mindre end 50 mikron, hvilket svarer til 
langt de fleste af det samlede antal 
plastbæreposer, der forbruges i Unionen, 
genanvendes knap så hyppigt som tykkere 
plastbæreposer, og der er større tendens til, 
at de ender i affaldsstrømme eller smides 
væk.
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Or. bg

Ændringsforslag 45
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Letvægtsplastbæreposer er 
engangsposer i den forstand, at de 
normalt kun kan bruges til en enkelt 
indkøbstur, selv om de kan genbruges til 
et andet formål, f.eks. til at opbevare eller 
transportere husholdningsaffald.

Or. en

Ændringsforslag 46
Anna Rosbach

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Selv om de er fuldt genanvendelige, 
er de nuværende 
genanvendelsesprocenter i EU lave, fordi 
plastposerne ikke indsamles separat.

Or. en

Ændringsforslag 47
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Poser, der er biologisk nedbrydelige 
under industrielle og omgivende forhold 
giver mulighed for at reducere 
miljøbelastningen for medlemsstater, der 
ønsker at nedbringe denne; Det Fælles 
Forskningscenters tekniske forslag til 
kriterier for affaldsophør for biologisk 
nedbrydeligt affald, EU-standard EN 
13432 og Europa-Parlamentets beslutning 
om en europæisk strategi for plastaffald i 
miljøet (2013/2113(INI), indeholder 
nyttige og nyskabende politiske initiativer 
til mindskning af brugen og virkningerne 
af letvægtsplastbæreposer.

Or. en

Ændringsforslag 48
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Plastbæreposer med en tykkelse på 
mindre end 10 mikron anvendes ofte ved 
køb af friske fødevarer eller varer i løs 
vægt. Anvendelsen er berettiget af hensyn 
til hygiejnen og fødevaresikkerheden og 
på grund af manglende alternativer. Der 
bør, inden der indføres begrænsninger for 
anvendelsen heraf, tages behørigt hensyn 
til, at sådanne poser er mindre skadelige 
end emballagen for øvrige emballerede 
produkter. Køb af friske fødevarer og 
varer i løs vægt bidrager til at forebygge 
fødevarespild, da forbrugeren får 
mulighed for at købe den mængde varer, 
vedkommende har brug for, uden at være 
forpligtet til at købe en færdigpakket 
mængde, hvilket vil gøre det lettere at 
trække fejlbehæftede produkter tilbage 
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uden at skulle kassere hele partier af 
emballerede varer.

Or. es

Ændringsforslag 49
Anna Rosbach

Forslag til direktiv
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) en metode til løsning af problemet 
med affald og lave indsamlings- og 
genanvendelsesrater kunne være et 
pantsystem for plastbæreposer svarende 
til de systemer, som adskillige 
medlemsstater allerede anvender for glas, 
plast og metalbeholdere.

Or. en

Ændringsforslag 50
Anna Rosbach

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Forbruget af plastbæreposer varierer 
betragteligt inden for Unionen som følge af 
forskelle i forbrugsvaner og 
miljøbevidsthed samt effektiviteten af 
medlemsstaternes politiske 
foranstaltninger. Nogle medlemsstater har 
formået at nedbringe forbruget af 
plastbæreposer betydeligt, idet det 
gennemsnitlige forbrug i de syv bedst 
præsterende medlemsstater kun svarer til 
20 % af EU's gennemsnitlige forbrug.

(4) Forbruget og genbruget af 
plastbæreposer varierer betragteligt inden 
for Unionen som følge af forskelle i 
forbrugsvaner og miljøbevidsthed, 
affaldsindsamlings- og 
genanvendelsesstrategier samt 
effektiviteten af medlemsstaternes politiske 
foranstaltninger. Nogle medlemsstater har 
formået at nedbringe forbruget af 
plastbæreposer betydeligt, idet det 
gennemsnitlige forbrug i de syv bedst 
præsterende medlemsstater kun svarer til 
20 % af EU's gennemsnitlige forbrug.
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Or. en

Ændringsforslag 51
Biljana Borzan

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Forbruget af plastbæreposer varierer 
betragteligt inden for Unionen som følge af 
forskelle i forbrugsvaner og 
miljøbevidsthed samt effektiviteten af 
medlemsstaternes politiske 
foranstaltninger. Nogle medlemsstater har 
formået at nedbringe forbruget af 
plastbæreposer betydeligt, idet det 
gennemsnitlige forbrug i de syv bedst 
præsterende medlemsstater kun svarer til 
20 % af EU's gennemsnitlige forbrug.

(4) Forbruget af plastbæreposer varierer 
betragteligt inden for Unionen som følge af 
forskelle i forbrugsvaner og 
miljøbevidsthed samt effektiviteten af 
medlemsstaternes politiske 
foranstaltninger. Nogle medlemsstater har 
formået at nedbringe forbruget af 
plastbæreposer betydeligt, idet det 
gennemsnitlige forbrug i de syv bedst 
præsterende medlemsstater kun svarer til 
20 % af EU's gennemsnitlige forbrug.
Følgelig bør der tages højde for de 
resultater, der hidtil er opnået i de enkelte 
medlemslande med hensyn til en 
nedbringelse af forbruget af 
plastbæreposer, når der fastsættes 
obligatoriske foranstaltninger og mål.

Or. hr

Ændringsforslag 52
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Forbruget af plastbæreposer varierer 
betragteligt inden for Unionen som følge af 
forskelle i forbrugsvaner og 
miljøbevidsthed samt effektiviteten af 
medlemsstaternes politiske 
foranstaltninger. Nogle medlemsstater har 

(4) Forbruget af plastbæreposer varierer 
betragteligt inden for Unionen ikke kun
som følge af forskelle i forbrugsvaner og 
miljøbevidsthed, men navnlig på grund af
effektiviteten af medlemsstaternes politiske 
foranstaltninger. Nogle medlemsstater har 
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formået at nedbringe forbruget af 
plastbæreposer betydeligt, idet det 
gennemsnitlige forbrug i de syv bedst 
præsterende medlemsstater kun svarer til 
20 % af EU's gennemsnitlige forbrug.

formået at nedbringe forbruget af 
plastbæreposer betydeligt, idet det 
gennemsnitlige forbrug i de syv bedst 
præsterende medlemsstater kun svarer til 
20 % af EU's gennemsnitlige forbrug.

Or. en

Ændringsforslag 53
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Forbruget af plastbæreposer varierer 
betragteligt inden for Unionen som følge af 
forskelle i forbrugsvaner og 
miljøbevidsthed samt effektiviteten af 
medlemsstaternes politiske 
foranstaltninger. Nogle medlemsstater har 
formået at nedbringe forbruget af 
plastbæreposer betydeligt, idet det 
gennemsnitlige forbrug i de syv bedst 
præsterende medlemsstater kun svarer til 
20 % af EU's gennemsnitlige forbrug.

(4) Forbruget af plastbæreposer varierer 
betragteligt inden for Unionen som følge af 
forskelle i forbrugsvaner og 
miljøbevidsthed samt effektiviteten af
medlemsstaternes politiske 
foranstaltninger. Nogle medlemsstater har 
formået at nedbringe forbruget af 
plastbæreposer betydeligt, idet det 
gennemsnitlige forbrug i de syv bedst 
præsterende medlemsstater kun svarer til 
20 % af EU's gennemsnitlige forbrug. EU 
skal aktivt tilskynde til, at 
genanvendelsesgraden for plastbæreposer 
øges.

Or. sv

Ændringsforslag 54
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) De foreliggende data om forbruget af 
plastbæreposer i EU viser, at forbruget er 
lavt eller kan reduceres i medlemsstater, 
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hvor plastbæreposer ikke er gratis i 
detailhandelen, men udleveres mod en 
mindre betaling.

Or. de

Ændringsforslag 55
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Det har på den anden side vist sig, at 
forbrugeroplysninger spiller en afgørende 
rolle med henblik på at nå 
reduktionsmålet for plastbæreposer. Der 
er derfor behov for en øget institutionel 
indsats samt bevidstgørelse for at gøre 
opmærksom på de miljømæssige 
virkninger af plastanvendelse samt gøre 
op med den nuværende opfattelse af plast 
som et uskadeligt, billigt og i sig selv 
værdiløst materiale.

Or. es

Ændringsforslag 56
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til direktiv
Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4b) Medlemsstaterne bør i den 
forbindelse have mulighed for at påtrykke 
små meddelelser eller advarsler om de 
negative miljømæssige virkninger af 
plastaffald på de konventionelle 
plastbæreposer.

Or. es
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Ændringsforslag 57
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at fremme lignende reduktioner i 
det gennemsnitlige forbrug af 
letvægtsplastbæreposer bør 
medlemsstaterne træffe foranstaltninger til 
at mindske forbruget af plastbæreposer 
med en tykkelse på mindre end 50 mikron i 
overensstemmelse med de generelle mål 
for Unionens affaldspolitik og Unionens 
affaldshierarki som fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/98/EF af 19. november 2008 om 
affald og om ophævelse af visse direktiver. 
Sådanne begrænsende foranstaltninger bør 
tage hensyn til det nuværende 
forbrugsniveau af plastbæreposer i de 
enkelte medlemsstater, så et højere niveau 
kræver en større indsats. For at overvåge 
fremskridtene med at mindske forbruget af 
letvægtsplastbæreposer forelægger de 
nationale myndigheder oplysninger om 
deres forbrug i henhold til artikel 17 i 
direktiv 94/62/EF.

(5) For at fremme lignende reduktioner i 
det gennemsnitlige forbrug af 
letvægtsplastbæreposer bør 
medlemsstaterne træffe foranstaltninger til 
at mindske forbruget af plastbæreposer 
med en tykkelse på mindre end 25 mikron i 
overensstemmelse med de generelle mål 
for Unionens affaldspolitik og Unionens 
affaldshierarki som fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/98/EF af 19. november 2008 om 
affald og om ophævelse af visse direktiver. 
Sådanne begrænsende foranstaltninger bør 
tage hensyn til det nuværende 
forbrugsniveau af plastbæreposer i de 
enkelte medlemsstater, så et højere niveau 
kræver en større indsats. For at overvåge 
fremskridtene med at mindske forbruget af 
letvægtsplastbæreposer forelægger de 
nationale myndigheder oplysninger om 
deres forbrug i henhold til artikel 17 i 
direktiv 94/62/EF.

Or. de

Begrundelse

En begrænsning af tykkelsen til 50 mikron fører til en større produktion af endnu tykkere 
plastbæreposer og dermed til spild af ressourcer. Det er problematisk set fra et økologisk og 
økonomisk synspunkt. En begrænsning af tykkelsen til 25 mikron gør det derfor nemmere at 
opnå målet.

Ændringsforslag 58
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis
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Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at fremme lignende reduktioner i 
det gennemsnitlige forbrug af 
letvægtsplastbæreposer bør 
medlemsstaterne træffe foranstaltninger til 
at mindske forbruget af plastbæreposer 
med en tykkelse på mindre end 50 mikron i 
overensstemmelse med de generelle mål 
for Unionens affaldspolitik og Unionens 
affaldshierarki som fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/98/EF af 19. november 2008 om 
affald og om ophævelse af visse direktiver. 
Sådanne begrænsende foranstaltninger bør 
tage hensyn til det nuværende 
forbrugsniveau af plastbæreposer i de 
enkelte medlemsstater, så et højere niveau 
kræver en større indsats. For at overvåge 
fremskridtene med at mindske forbruget af 
letvægtsplastbæreposer forelægger de 
nationale myndigheder oplysninger om 
deres forbrug i henhold til artikel 17 i 
direktiv 94/62/EF.

(5) For at fremme lignende reduktioner i 
det gennemsnitlige forbrug af 
letvægtsplastbæreposer bør 
medlemsstaterne træffe foranstaltninger til 
at mindske forbruget af plastbæreposer 
med en tykkelse på mindre end 50 mikron
og med begrænset 
genanvendelsespotentiale i 
overensstemmelse med de generelle mål 
for Unionens affaldspolitik og Unionens 
affaldshierarki som fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/98/EF af 19. november 2008 om 
affald og om ophævelse af visse direktiver. 
Sådanne begrænsende foranstaltninger bør 
tage hensyn til det nuværende 
forbrugsniveau af plastbæreposer i de 
enkelte medlemsstater, så et højere niveau 
kræver en større indsats. For at overvåge 
fremskridtene med at mindske forbruget af 
letvægtsplastbæreposer forelægger de 
nationale myndigheder oplysninger om 
deres forbrug i henhold til artikel 17 i 
direktiv 94/62/EF.

Or. en

Ændringsforslag 59
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at fremme lignende reduktioner i 
det gennemsnitlige forbrug af 
letvægtsplastbæreposer bør 
medlemsstaterne træffe foranstaltninger til 
at mindske forbruget af plastbæreposer
med en tykkelse på mindre end 50 mikron i 

(5) For at fremme lignende reduktioner i 
det gennemsnitlige forbrug af 
letvægtsplastbæreposer bør 
medlemsstaterne træffe foranstaltninger til 
at mindske forbruget af
engangsplastbæreposer med en tykkelse 
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overensstemmelse med de generelle mål 
for Unionens affaldspolitik og Unionens 
affaldshierarki som fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/98/EF af 19. november 2008 om 
affald og om ophævelse af visse direktiver. 
Sådanne begrænsende foranstaltninger bør 
tage hensyn til det nuværende 
forbrugsniveau af plastbæreposer i de 
enkelte medlemsstater, så et højere niveau 
kræver en større indsats. For at overvåge 
fremskridtene med at mindske forbruget af 
letvægtsplastbæreposer forelægger de 
nationale myndigheder oplysninger om 
deres forbrug i henhold til artikel 17 i 
direktiv 94/62/EF.

på mindre end 50 mikron i 
overensstemmelse med de generelle mål 
for Unionens affaldspolitik og Unionens 
affaldshierarki som fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/98/EF af 19. november 2008 om 
affald og om ophævelse af visse direktiver. 
Sådanne begrænsende foranstaltninger bør 
tage hensyn til det nuværende 
forbrugsniveau af plastbæreposer i de 
enkelte medlemsstater, så et højere niveau 
kræver en større indsats. For at overvåge 
fremskridtene med at mindske forbruget af 
letvægtsplastbæreposer forelægger de 
nationale myndigheder oplysninger om 
deres forbrug i henhold til artikel 17 i 
direktiv 94/62/EF.

Or. en

Ændringsforslag 60
Vittorio Prodi

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at fremme lignende reduktioner i 
det gennemsnitlige forbrug af 
letvægtsplastbæreposer bør 
medlemsstaterne træffe foranstaltninger til 
at mindske forbruget af plastbæreposer 
med en tykkelse på mindre end 50 mikron i 
overensstemmelse med de generelle mål 
for Unionens affaldspolitik og Unionens 
affaldshierarki som fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/98/EF af 19. november 2008 om 
affald og om ophævelse af visse direktiver. 
Sådanne begrænsende foranstaltninger bør 
tage hensyn til det nuværende 
forbrugsniveau af plastbæreposer i de 
enkelte medlemsstater, så et højere niveau 
kræver en større indsats. For at overvåge 
fremskridtene med at mindske forbruget af 

(5) For at fremme lignende reduktioner i 
det gennemsnitlige forbrug af
ikkebionedbrydelige, ikkekomposterbare
letvægtsplastbæreposer bør 
medlemsstaterne træffe foranstaltninger til 
at mindske forbruget af
ikkebionedbrydelige, ikkekomposterbare
plastbæreposer med en tykkelse på mindre 
end 50 mikron i overensstemmelse med de 
generelle mål for Unionens affaldspolitik 
og Unionens affaldshierarki som fastsat i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/98/EF af 19. november 2008 om 
affald og om ophævelse af visse direktiver
og i overensstemmelse med EU-standard 
EN 13432. Sådanne begrænsende 
foranstaltninger bør tage hensyn til det 
nuværende forbrugsniveau af og kendetegn 
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letvægtsplastbæreposer forelægger de 
nationale myndigheder oplysninger om 
deres forbrug i henhold til artikel 17 i 
direktiv 94/62/EF.

for plastbæreposer i de enkelte 
medlemsstater, så et højere niveau og 
miljøskadelige typer kræver en større 
indsats. For at overvåge fremskridtene med 
at mindske forbruget af
ikkebionedbrydelige og 
ikkekomposterbare letvægtsplastbæreposer 
forelægger de nationale myndigheder 
oplysninger om deres forbrug i henhold til 
artikel 17 i direktiv 94/62/EF.

Or. en

Ændringsforslag 61
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at fremme lignende reduktioner i 
det gennemsnitlige forbrug af
letvægtsplastbæreposer bør 
medlemsstaterne træffe foranstaltninger til 
at mindske forbruget af plastbæreposer
med en tykkelse på mindre end 50 mikron
i overensstemmelse med de generelle mål 
for Unionens affaldspolitik og Unionens 
affaldshierarki som fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/98/EF af 19. november 2008 om 
affald og om ophævelse af visse direktiver. 
Sådanne begrænsende foranstaltninger bør 
tage hensyn til det nuværende 
forbrugsniveau af plastbæreposer i de 
enkelte medlemsstater, så et højere niveau 
kræver en større indsats. For at overvåge 
fremskridtene med at mindske forbruget af 
letvægtsplastbæreposer forelægger de 
nationale myndigheder oplysninger om 
deres forbrug i henhold til artikel 17 i 
direktiv 94/62/EF.

(5) For at fremme lignende reduktioner i 
det gennemsnitlige forbrug af
plastbæreposer bør medlemsstaterne træffe 
foranstaltninger til at mindske forbruget af 
plastbæreposer og fremme 
genanvendelsen og genvindingen heraf i 
overensstemmelse med de generelle mål 
for Unionens affaldspolitik og Unionens 
affaldshierarki som fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/98/EF af 19. november 2008 om 
affald og om ophævelse af visse direktiver. 
Sådanne begrænsende foranstaltninger bør 
tage hensyn til det nuværende 
forbrugsniveau af plastbæreposer i de 
enkelte medlemsstater, så et højere niveau 
kræver en større indsats. For at overvåge 
fremskridtene med at mindske forbruget af 
letvægtsplastbæreposer forelægger de 
nationale myndigheder oplysninger om 
deres forbrug i henhold til artikel 17 i 
direktiv 94/62/EF.

Or. es
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Ændringsforslag 62
Marusya Lyubcheva

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at fremme lignende reduktioner i 
det gennemsnitlige forbrug af 
letvægtsplastbæreposer bør 
medlemsstaterne træffe foranstaltninger til 
at mindske forbruget af plastbæreposer 
med en tykkelse på mindre end 50 mikron i 
overensstemmelse med de generelle mål 
for Unionens affaldspolitik og Unionens 
affaldshierarki som fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/98/EF af 19. november 2008 om 
affald og om ophævelse af visse direktiver. 
Sådanne begrænsende foranstaltninger bør 
tage hensyn til det nuværende 
forbrugsniveau af plastbæreposer i de 
enkelte medlemsstater, så et højere niveau 
kræver en større indsats. For at overvåge 
fremskridtene med at mindske forbruget af 
letvægtsplastbæreposer forelægger de 
nationale myndigheder oplysninger om 
deres forbrug i henhold til artikel 17 i 
direktiv 94/62/EF.

(5) For at fremme lignende reduktioner i 
det gennemsnitlige forbrug af 
letvægtsplastbæreposer bør 
medlemsstaterne træffe foranstaltninger til 
at mindske forbruget af plastbæreposer 
med en tykkelse på mindre end 50 mikron i 
overensstemmelse med de generelle mål 
for Unionens affaldspolitik og Unionens 
affaldshierarki som fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/98/EF af 19. november 2008 om 
affald og om ophævelse af visse direktiver. 
Sådanne begrænsende foranstaltninger bør 
tage hensyn til det nuværende 
forbrugsniveau af plastbæreposer i de 
enkelte medlemsstater og til de ledsagende 
problemer og de potentielle alternativer,
så et højere niveau kræver en større 
indsats. For at overvåge fremskridtene med 
at mindske forbruget af 
letvægtsplastbæreposer forelægger de 
nationale myndigheder oplysninger om 
deres forbrug i henhold til artikel 17 i 
direktiv 94/62/EF.

Or. bg

Ændringsforslag 63
Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at fremme lignende reduktioner i (5) For at fremme lignende reduktioner i 
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det gennemsnitlige forbrug af 
letvægtsplastbæreposer bør 
medlemsstaterne træffe foranstaltninger til 
at mindske forbruget af plastbæreposer 
med en tykkelse på mindre end 50 mikron i 
overensstemmelse med de generelle mål 
for Unionens affaldspolitik og Unionens 
affaldshierarki som fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/98/EF af 19. november 2008 om 
affald og om ophævelse af visse direktiver. 
Sådanne begrænsende foranstaltninger bør 
tage hensyn til det nuværende 
forbrugsniveau af plastbæreposer i de 
enkelte medlemsstater, så et højere niveau 
kræver en større indsats. For at overvåge 
fremskridtene med at mindske forbruget af 
letvægtsplastbæreposer forelægger de 
nationale myndigheder oplysninger om 
deres forbrug i henhold til artikel 17 i 
direktiv 94/62/EF.

det gennemsnitlige forbrug af 
letvægtsplastbæreposer bør 
medlemsstaterne træffe foranstaltninger til 
at mindske forbruget af plastbæreposer 
med en tykkelse på mindre end 50 mikron i 
overensstemmelse med de generelle mål 
for Unionens affaldspolitik og Unionens 
affaldshierarki som fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/98/EF af 19. november 2008 om 
affald og om ophævelse af visse direktiver. 
Sådanne begrænsende foranstaltninger bør 
tage hensyn til det nuværende 
forbrugsniveau af plastbæreposer i de 
enkelte medlemsstater, så et højere niveau 
kræver en større indsats. For at overvåge 
fremskridtene med at mindske forbruget af 
letvægtsplastbæreposer, hvor det er 
praktisk muligt, tilskyndes de nationale 
myndigheder til at forelægge oplysninger 
om deres forbrug i henhold til artikel 17 i 
direktiv 94/62/EF.

Or. en

Ændringsforslag 64
Marusya Lyubcheva

Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Medlemsstater bør, efter at have hørt 
de interesserede parter, indføre 
alternativer til erstatning af 
plastbæreposer med en tykkelse under 50 
mikron og i den forbindelse tage højde for 
arten af de produkter, de skal bruges til.

Or. bg

Ændringsforslag 65
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt
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Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) De foranstaltninger, som 
medlemsstaterne skal træffe, kan omfatte 
anvendelsen af økonomiske instrumenter, 
såsom skatter og afgifter, der har vist sig 
særligt virkningsfulde, når det kommer til 
at mindske forbruget af plastbæreposer, 
samt handelsrestriktioner, såsom forbud 
som en undtagelse fra artikel 18 i direktiv 
94/62/EF, der er omfattet af kravene i 
artikel 34 og 36 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde.

(6) De foranstaltninger, som 
medlemsstaterne skal træffe, kan omfatte 
anvendelsen af økonomiske instrumenter, 
såsom skatter og afgifter, der har vist sig 
særligt virkningsfulde, når det kommer til 
at mindske forbruget af plastbæreposer.

Or. de

Begrundelse

Forbud er ikke nødvendige for at reducere forbruget af letvægtsplastbæreposer. Der findes 
mere moderate midler til at opnå dette mål, f.eks. salg af plastbæreposer.

Ændringsforslag 66
Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) De foranstaltninger, som 
medlemsstaterne skal træffe, kan omfatte 
anvendelsen af økonomiske instrumenter, 
såsom skatter og afgifter, der har vist sig 
særligt virkningsfulde, når det kommer til 
at mindske forbruget af plastbæreposer, 
samt handelsrestriktioner, såsom forbud 
som en undtagelse fra artikel 18 i direktiv 
94/62/EF, der er omfattet af kravene i 
artikel 34 og 36 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde.

(6) De foranstaltninger, som 
medlemsstaterne skal træffe, kan omfatte 
anvendelsen af økonomiske instrumenter, 
såsom skatter og afgifter, der har vist sig 
særligt virkningsfulde, når det kommer til 
at mindske forbruget af plastbæreposer, og 
som er i overensstemmelse med princippet 
om, at forureneren betaler, samt 
handelsrestriktioner, såsom forbud som en 
undtagelse fra artikel 18 i direktiv 
94/62/EF, der er omfattet af kravene i 
artikel 34 og 36 i traktaten om Den 
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Europæiske Unions funktionsmåde.

Or. en

Ændringsforslag 67
Vittorio Prodi

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) De foranstaltninger, som 
medlemsstaterne skal træffe, kan omfatte 
anvendelsen af økonomiske instrumenter, 
såsom skatter og afgifter, der har vist sig 
særligt virkningsfulde, når det kommer til 
at mindske forbruget af plastbæreposer, 
samt handelsrestriktioner, såsom forbud 
som en undtagelse fra artikel 18 i direktiv 
94/62/EF, der er omfattet af kravene i 
artikel 34 og 36 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde.

(6) De foranstaltninger, som 
medlemsstaterne skal træffe, kan omfatte 
anvendelsen af økonomiske instrumenter, 
såsom skatter og afgifter, der har vist sig 
særligt virkningsfulde, når det kommer til 
at mindske forbruget af
ikkebionedbrydelige og 
ikkekomposterbare plastbæreposer, samt 
handelsrestriktioner, såsom forbud som en 
undtagelse fra artikel 18 i direktiv 
94/62/EF, der er omfattet af kravene i 
artikel 34 og 36 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde.

Or. en

Ændringsforslag 68
Marusya Lyubcheva

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) De foranstaltninger, som 
medlemsstaterne skal træffe, kan omfatte 
anvendelsen af økonomiske instrumenter, 
såsom skatter og afgifter, der har vist sig 
særligt virkningsfulde, når det kommer til 
at mindske forbruget af plastbæreposer, 
samt handelsrestriktioner, såsom forbud 
som en undtagelse fra artikel 18 i direktiv 

(6) Medlemsstaterne kan træffe 
foranstaltninger, i overensstemmelse med 
deres nationale lovgivning og 
problemernes specifikke karakter, 
herunder anvendelse af økonomiske 
instrumenter, såsom skatter og afgifter, der 
har vist sig særligt virkningsfulde, når det 
kommer til at mindske forbruget af 
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94/62/EF, der er omfattet af kravene i 
artikel 34 og 36 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde.

plastbæreposer, samt handelsrestriktioner, 
såsom forbud som en undtagelse fra artikel 
18 i direktiv 94/62/EF, der er omfattet af 
kravene i artikel 34 og 36 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Or. bg

Ændringsforslag 69
Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) De foranstaltninger, som 
medlemsstaterne skal træffe, kan omfatte 
anvendelsen af økonomiske instrumenter,
såsom skatter og afgifter, der har vist sig 
særligt virkningsfulde, når det kommer til 
at mindske forbruget af plastbæreposer,
samt handelsrestriktioner, såsom forbud 
som en undtagelse fra artikel 18 i direktiv 
94/62/EF, der er omfattet af kravene i 
artikel 34 og 36 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde.

(6) Ikkelovgivningsmæssige og 
ikkebindende EU-foranstaltninger, som 
kan anbefales over for medlemsstaterne, 
kan omfatte anvendelsen af frivillige 
reduktionsordninger, der bl.a. består af 
positive belønningsinstrumenter, hvis en 
butikskunde vælger at genbruge en 
letvægtsplastbærepose, en 
genbrugsplastpose "for livet" eller en 
økologisk og bionedbrydelig pose; de 
foranstaltninger, som medlemsstaterne, kan 
omfatte anvendelsen af, samt 
handelsrestriktioner, såsom forbud som en 
undtagelse fra artikel 18 i direktiv 
94/62/EF, der er omfattet af kravene i 
artikel 34 og 36 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal frit kunne træffe den endelige beslutning om, hvordan de håndterer 
miljøproblemet med plastbæreposer på en realistisk måde, hvor man tager hensyn til, hvad 
der fungerer for butikskunderne, hvad der er praktisk i folks hverdag, og de økonomiske 
begrænsninger, de kan stå over for. Gennem brugen af positive belønningsinstrumenter som 
loyalitetskort eller kontante belønninger i stedet for tvangssanktioner vil butikskunderne være 
langt mere villige til at ændre deres forbrugsadfærd ved at mindske brugen af 
plastbæreposer. 
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Ændringsforslag 70
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) De foranstaltninger, som 
medlemsstaterne skal træffe, kan omfatte 
anvendelsen af økonomiske instrumenter, 
såsom skatter og afgifter, der har vist sig 
særligt virkningsfulde, når det kommer til 
at mindske forbruget af plastbæreposer, 
samt handelsrestriktioner, såsom forbud 
som en undtagelse fra artikel 18 i direktiv 
94/62/EF, der er omfattet af kravene i 
artikel 34 og 36 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde.

(6) De foranstaltninger, som 
medlemsstaterne bør træffe, kan omfatte 
anvendelsen afgifter, der har vist sig 
særligt virkningsfulde, når det kommer til 
at mindske forbruget af plastbæreposer. 
Medlemsstaterne bør sikre, at 
detailhandlende ikke stiller bæreposer, 
herunder bionedbrydelige poser, og 
navnlig plastbæreposer, ud over 
plastbæreposer med en meget lav vægt 
eller alternativer hertil omkostningsfrit til 
rådighed på salgsstedet for varer eller 
produkter. Medlemsstaterne skal også 
kunne anvende økonomiske instrumenter 
som samt handelsrestriktioner, såsom 
forbud som en undtagelse fra artikel 18 i 
direktiv 94/62/EF, der er omfattet af 
kravene i artikel 34 og 36 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Or. en

Ændringsforslag 71
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) De foranstaltninger, som 
medlemsstaterne skal træffe, kan omfatte 
anvendelsen af økonomiske instrumenter, 
såsom skatter og afgifter, der har vist sig 
særligt virkningsfulde, når det kommer til 
at mindske forbruget af plastbæreposer, 

(6) De foranstaltninger, som 
medlemsstaterne skal træffe, kan omfatte 
anvendelsen af økonomiske instrumenter, 
såsom skatter og afgifter, der har vist sig 
særligt virkningsfulde, når det kommer til 
at mindske forbruget af plastbæreposer, 
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samt handelsrestriktioner, såsom forbud 
som en undtagelse fra artikel 18 i direktiv 
94/62/EF, der er omfattet af kravene i 
artikel 34 og 36 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde.

samt handelsrestriktioner, såsom forbud 
som en undtagelse fra artikel 18 i direktiv 
94/62/EF, der er omfattet af kravene i 
artikel 34 og 36 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde.
Medlemsstaterne træffer foranstaltninger 
for at forhindre, at letvægtsplastposer 
ender på deponier.

Or. en

Ændringsforslag 72
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) uddannelsesprogrammer rettet mod 
forbrugere i almindelighed og børn i 
særdeleshed skal spille en særlig rolle 
med henblik på at mindske brugen af 
plastposer. Disse uddannelsesprogrammer 
skal gennemføres af såvel medlemsstater 
som producenter og detailhandlende på 
salgsstedet for varer og produkter;

Or. en

Ændringsforslag 73
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) poser, der anvendes til indpakning af 
overskydende, uemballerede produkter, er 
nødvendige for at sikre fødevarehygiejnen 
og forbrugersikkerheden og bør således 
være undtaget fra reduktionsmålet i dette 
direktiv.
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Or. en

Begrundelse

Det er af central betydning at sikre fødevarehygiejnen og folkesundheden. Poser, der 
anvendes til indpakning af overskydende, uemballerede produkter, bidrager til at sikre 
fødevarehygiejnen og forbrugersikkerheden, og i øjeblikket findes der ingen alternativer, der 
opfylder den samme målsætning. Disse poser bør derfor undtages fra reduktionsmålet.

Ændringsforslag 74
Anna Rosbach

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Plastbæreposer med en meget lav 
vægt, som anvendes til indpakning af 
tørre, overskydende, uemballerede 
fødevarer (såsom frugter, grøntsager og 
konfekturevarer), spiller ligeledes en 
vigtig rolle for fødevarehygiejnen. Disse 
bæreposer bidrager ikke desto mindre 
betydeligt til affaldsmængden og bør 
reduceres eller gradvist udskiftes med 
bæreposer fremstillet at bæredygtige og 
vedvarende materialer.

Or. en

Ændringsforslag 75
Margrete Auken

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Poser, der anvendes til indpakning af 
fugtige, overskydende, uemballerede 
fødevarer såsom råt kød, fisk og 
mejeriprodukter eller uemballerede 
tilberedte fødevarer, er nødvendige for 
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fødevarehygiejnen og bør således være 
undtaget fra dette direktivs 
anvendelsesområde.

Or. en

Begrundelse

Da der i øjeblikket ikke findes alternativer til indpakning af overskydende, uemballerede 
fødevarer såsom råt kød, fisk og mejeriprodukter eller uemballerede tilberedte fødevarer, bør 
disse være undtaget fra dette direktivs anvendelsesområde.

Ændringsforslag 76
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Plastbæreposer med en meget lav 
vægt, der anvendes til indpakning af 
flydende, overskydende, uemballerede 
fødevarer, såsom råt kød, fisk og 
mejeriprodukter, eller andre poser, der 
anvendes til at indeholde enhver form for 
uindpakkede fødevarer, der er bestemt til 
umiddelbart konsum eller til konsum 
meget kort tid efter købet, og som er 
nødvendige for fødevarehygiejne, bør 
således være undtaget fra målene i dette 
direktiv.

Or. fr

Begrundelse

Brugen af visse typer plastbæreposer bør ikke begrænses af hygiejnemæssige årsager eller af 
hensyn til forbrugerbeskyttelsen. Plastbæreposer med en meget lav vægt eller bæreposer i 
andre materialer som f.eks. papir, der anvendes til indpakning af visse typer af fødevarer, der 
for det meste er bestemt til umiddelbar konsum, bør derfor være undtaget fra målene i dette 
direktiv.
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Ændringsforslag 77
Sophie Auconie

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Plastbæreposer med en meget lav 
vægt, som anvendes til indpakning af 
tørre, overskydende, uemballerede 
fødevarer, såsom frugter, grøntsager og 
konfekturevarer, opfylder funktioner, der 
strækker sig ud over ren og skær fragt af 
disse varer. Sådanne bæreposer kan 
imidlertid også bidrage betydeligt til 
henkastning af affald. De bør derfor 
reduceres eller udskiftes løbende med 
bæreposer, der er fremstillet af 
biobaserede og komposterbare materialer, 
hvortil der stilles bæredygtige ressourcer 
til rådighed, eller af genvundne 
materialer.

Or. fr

Begrundelse

Ordførerens ændringsforslag 7 til betragtning 6 b bør gå videre end til at omfatte 
genbrugspapir ved mere bredt at nævne genvundne materialer.

Ændringsforslag 78
Margrete Auken

Forslag til direktiv
Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6b) Plastbæreposer med en meget lav 
vægt, som anvendes til indpakning af 
tørre, overskydende, uemballerede 
fødevarer, såsom frugter, grøntsager og 
konfekturevarer, opfylder funktioner, der 
strækker sig ud over ren og skær fragt af 
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disse varer. Sådanne bæreposer kan 
imidlertid bidrage betydeligt til 
henkastning af affald. Anvendelsen af 
disse bør derfor reduceres, eller de bør 
udskiftes løbende med bæreposer, der er 
komposterbare og fremstillet af mindst 
50 % biobaserede materialer, der er 
fremstillet af bæredygtige ressourcer eller 
af genbrugspapir.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør ligeledes undersøge mulighederne for at reducere anvendelsen af 
plastbæreposer med meget lav vægt, der anvendes til indpakning af tørre frugter, grøntsager 
og konfekturevarer. De kunne alternativt udskiftes med bæreposer, der er fuldt komposterbare 
og fremstillet af mindst 50 % biobaserede materialer, der er fremstillet af bæredygtige 
ressourcer eller af genbrugspapir.

Ændringsforslag 79
Biljana Borzan

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Foranstaltninger til mindskelse af 
forbruget af plastbæreposer bør ikke føre 
til en overordnet stigning i produktionen af 
emballage.

(7) Foranstaltninger til mindskelse af 
forbruget af plastbæreposer bør ikke føre 
til en overordnet stigning i produktionen af 
emballage, der er lige så skadelig eller 
mere skadelig for miljøet.

Or. hr

Ændringsforslag 80
Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til direktiv
Betragtning 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Foranstaltninger til mindskelse af 
forbruget af plastbæreposer bør ikke føre 
til en overordnet stigning i produktionen af 
emballage.

(7) Foranstaltninger til mindskelse af 
forbruget af plastbæreposer bør føre til en 
varig reduktion af forbruget af 
letvægtsplastbæreposer og bør ikke føre til 
en overordnet stigning i produktionen af 
emballage.

Or. en

Ændringsforslag 81
Vittorio Prodi

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Foranstaltninger til mindskelse af 
forbruget af plastbæreposer bør ikke føre 
til en overordnet stigning i produktionen af 
emballage.

(7) Foranstaltninger til mindskelse af 
forbruget af ikkekomposterbare, 
ikkebionedbrydelige 
letvægtsplastbæreposer bør ikke føre til en 
overordnet stigning i produktionen af 
emballage.

Or. en

Ændringsforslag 82
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Foranstaltninger til mindskelse af 
forbruget af plastbæreposer bør ikke føre 
til en overordnet stigning i produktionen af 
emballage.

(7) Foranstaltninger til mindskelse af 
forbruget af plastbæreposer bør ikke føre 
til en overordnet stigning i produktionen af 
emballage og affald.

Or. en
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Ændringsforslag 83
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) EU bør tilskynde til, at en større 
andel af de plastbæreposer, der anvendes i 
medlemsstaterne, skal være produceret af 
nedbrydeligt og komposterbart materiale, 
som har en mindre negativ indvirkning på 
miljøet end traditionelle plastmaterialer.

Or. sv

Ændringsforslag 84
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Kravene i dette direktiv bør ligeledes 
gælde for bionedbrydelige poser. De er en 
overgangsløsning, der ikke bør fremmes 
som et langsigtet alternativ til 
engangsplastposer. En reduktion af det 
samlede forbrug af poser bør være 
hovedmålet med dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Fremstillingen af bionedbrydelige poser kræver enten olieprodukter eller vegetabilsk stivelse, 
og nedbrydningen har ukendte kortsigtede virkninger for miljøet, navnlig for marine dyr.

Ændringsforslag 85
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Forslag til direktiv
Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7b) Skadelige stoffer, ikke mindst 
hormonforstyrrende stoffer, skal helt 
forbydes i plastbæreposer for at sikre en 
god beskyttelse af miljøet og menneskers 
sundhed. 

Or. sv

Ændringsforslag 86
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) For ikke at begrænse det indre 
markeds funktion bør der i hele EU gælde 
samme betingelser for de anvendte 
materialer. En diskrimination af enkelte 
materialer i enkelte medlemsstater 
vanskeliggør genanvendelse og handel.

Or. de

Ændringsforslag 87
Margrete Auken

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 94/62/EF
Artikel 3 – nr. –2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) I artikel 3 indsættes som nr. -2a:

"-2a. "bæreposer": poser, som udleveres 
til forbrugere på salgsstedet for varer eller 
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produkter til transport af varer. Poser, der 
er nødvendige af hensyn til 
fødevarehygiejnen til indpakning af 
fugtige, overskydende, uemballerede 
fødevarer såsom råt kød, fisk og 
mejeriprodukter eller uemballerede 
tilberedte fødevarer, betragtes ikke som 
bæreposer."

Or. en

Begrundelse

Ordføreren foreslår at udvide anvendelsesområdet for denne ændringsretsakt til alle 
bæreposer. Der bør som sådan indføres en generel definition på bæreposer. Det bør 
imidlertid præciseres, at poser, der er nødvendige af hensyn til fødevarehygiejnen både til 
uemballerede fugtige fødevarer og tilberedte fødevarer, er ikke omfattet af denne definition.

Ændringsforslag 88
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 94/62/EF
Artikel 3 – nr. -2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) I artikel 3 indsættes følgende stk. 2a:

"2a. "bæreposer", dvs. poser, der 
udleveres til forbrugere på salgsstedet for 
varer eller produkter, med undtagelse af 
alle poser, der er nødvendige af 
hygiejnemæssige årsager, og som bruges 
til uemballerede fødevarer eller fødevarer 
og drikkevarer, som er bestemt til 
umiddelbart konsum eller til konsum 
meget kort tid efter købet."

Or. fr

Begrundelse

Brugen af visse typer plastbæreposer bør ikke begrænses af hygiejnemæssige årsager eller af 
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hensyn til forbrugerbeskyttelsen. Plastbæreposer med en meget lav vægt eller bæreposer i 
andre materialer som f.eks. papir, der anvendes til indpakning af visse typer af fødevarer, der 
for det meste er bestemt til umiddelbar konsum, bør derfor være undtaget fra målene i dette 
direktiv.

Ændringsforslag 89
Christa Klaß, Julie Girling

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 94/62/EF
Artikel 3 – nr. -2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) I artikel 3 indsættes som nr. -2a:

"-2a. "bæreposer": poser, der udleveres 
til forbrugerne ved kassen, for at gøre det 
lettere at bære varer og produkter, med 
undtagelse af poser, der er nødvendige af 
hygiejnehensyn til indpakning af 
uemballerede fødevarer eller 
levnedsmidler og drikkevarer, der er 
beregnet til at blive indtaget efter eller 
umiddelbart efter købet."

Or. en

Begrundelse

Selv om direktivets anvendelsesområde bør udvides til at omfatte alle typer af poser, der 
anvendes til at bære varer væk fra salgsstedet, findes der visse situationer, hvor der er brug 
for poser af hensyn til fødevarehygiejne, forbrugersikkerhed (og dermed folkesundhed) samt 
forbrugernes bekvemmelighed. I disse situationer vil genbrugsposer f.eks. være ude af billedet 
af hygiejneårsager.

Ændringsforslag 90
Mara Bizzotto

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 94/62/EF
Artikel 3 – nr. 2 a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

"letvægtsplastbæreposer", dvs. poser 
fremstillet af plastmaterialer som defineret 
i artikel 3, nr. 1, i Kommissionens 
forordning (EU) nr. 10/2011* med en 
vægtykkelse på mindre end 50 mikron, og
som udleveres til forbrugere på salgsstedet 
for varer og produkter.

"letvægtsplastbæreposer", dvs. poser 
fremstillet af plastmaterialer som defineret 
i artikel 3, nr. 1, i Kommissionens 
forordning (EU) nr. 10/2011* med en 
vægtykkelse på mindre end 20 mikron, og 
som udleveres til forbrugere på salgsstedet 
for varer og produkter.

Or. it

Ændringsforslag 91
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 94/62/EF
Artikel 3 – nr. 2 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"letvægtsplastbæreposer", dvs. poser 
fremstillet af plastmaterialer som defineret 
i artikel 3, nr. 1, i Kommissionens 
forordning (EU) nr. 10/2011* med en 
vægtykkelse på mindre end 50 mikron, og 
som udleveres til forbrugere på salgsstedet 
for varer og produkter.

"letvægtsplastbæreposer", dvs. poser 
fremstillet af plastmaterialer som defineret 
i artikel 3, nr. 1, i Kommissionens 
forordning (EU) nr. 10/2011* med en 
vægtykkelse på mindre end 25 mikron, og 
som udleveres til forbrugere ved kassen på 
salgsstedet for varer og produkter.

Or. de

Begrundelse

En begrænsning af tykkelsen til 50 mikron fører til en større produktion af endnu tykkere 
plastbæreposer og dermed til spild af ressourcer. Det er problematisk set fra et økologisk og 
økonomisk synspunkt. En begrænsning af tykkelsen til 25 mikron gør det derfor nemmere at 
opnå målet.

Ændringsforslag 92
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 94/62/EF
Artikel 3 – nr. 2 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"letvægtsplastbæreposer", dvs. poser 
fremstillet af plastmaterialer som defineret 
i artikel 3, nr. 1, i Kommissionens 
forordning (EU) nr. 10/2011* med en 
vægtykkelse på mindre end 50 mikron, og 
som udleveres til forbrugere på salgsstedet 
for varer og produkter.

"letvægtsplastbæreposer", dvs. poser 
fremstillet af plastmaterialer som defineret 
i artikel 3, nr. 1, i Kommissionens 
forordning (EU) nr. 10/2011* med en 
vægtykkelse på mindre end 50 mikron og 
en genbrugsrate på under 125 gange, og 
som udleveres til forbrugere på salgsstedet 
for varer og produkter.

Or. en

Ændringsforslag 93
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 96/62/EF
Artikel 3 – nr. 2 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"letvægtsplastbæreposer", dvs. poser 
fremstillet af plastmaterialer som defineret 
i artikel 3, nr. 1, i Kommissionens 
forordning (EU) nr. 10/2011* med en 
vægtykkelse på mindre end 50 mikron, og 
som udleveres til forbrugere på salgsstedet 
for varer og produkter.

"plastbæreposer", dvs. poser fremstillet af 
plastmaterialer som defineret i artikel 3, nr. 
1, i Kommissionens forordning (EU) nr. 
10/2011*, og som udleveres til forbrugere 
på salgsstedet for varer og produkter.

Or. es

Ændringsforslag 94
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1
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Direktiv 94/62/EF
Artikel 3 – nr. 2 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"letvægtsplastbæreposer", dvs. poser 
fremstillet af plastmaterialer som defineret 
i artikel 3, nr. 1, i Kommissionens 
forordning (EU) nr. 10/2011* med en 
vægtykkelse på mindre end 50 mikron, og 
som udleveres til forbrugere på salgsstedet 
for varer og produkter.

"letvægtsplastbæreposer", dvs. poser 
fremstillet af plastmaterialer som defineret 
i artikel 3, nr. 1, i Kommissionens 
forordning (EU) nr. 10/2011* med en
nedre tærskel for vægtykkelse på mindst
50 mikron, og som udleveres til forbrugere 
på salgsstedet for varer og produkter.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag indføres der en nedre tærskel for medlemsstaterne på EU-niveau. 
Medlemsstaterne kan imidlertid frit definere, at letvægtsposer er poser med en tykkelse på 
over 50 mikron i henhold til deres respektive interne krav. På denne måde undgår man 
nemmest at straffe de medlemsstater, der allerede har indført effektive foranstaltninger på 
dette område, og giver de resterende medlemsstater mulighed for frit at vælge løsninger, der 
er mere velegnede til deres specifikke affaldssystemer.

Ændringsforslag 95
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 94/62/EF
Artikel 3 – nr. 2 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"letvægtsplastbæreposer", dvs. poser 
fremstillet af plastmaterialer som defineret 
i artikel 3, nr. 1, i Kommissionens 
forordning (EU) nr. 10/2011* med en 
vægtykkelse på mindre end 50 mikron, og 
som udleveres til forbrugere på salgsstedet 
for varer og produkter.

"letvægtsplastbæreposer", dvs. poser 
fremstillet af plastmaterialer som defineret 
i artikel 3, nr. 1, i Kommissionens 
forordning (EU) nr. 10/2011*, som 
normalt har en vægtykkelse på mindre end 
50 mikron, og som udleveres til forbrugere 
på salgsstedet for varer og produkter.

Or. en
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Ændringsforslag 96
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 94/62/EF
Artikel 3 – nr. 2 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"letvægtsplastbæreposer", dvs. poser
fremstillet af plastmaterialer som defineret 
i artikel 3, nr. 1, i Kommissionens 
forordning (EU) nr. 10/2011* med en 
vægtykkelse på mindre end 50 mikron, og
som udleveres til forbrugere på salgsstedet 
for varer og produkter.

"letvægtsplastbæreposer", dvs.
engangsposer fremstillet af plastmaterialer 
som defineret i artikel 3, nr. 1, i 
Kommissionens forordning (EU) nr. 
10/2011*, som udleveres til forbrugere på 
salgsstedet for varer og produkter.

Or. en

Begrundelse

At fastsætte en tykkelse på 50 mikron er en "harmoniseringsmetode", der virker mod 
hensigten, idet kulturen for brug af plastposer varierer meget fra medlemsstat til medlemsstat. 
Der bør i stedet fokuseres på at muligheden for genbrug, posernes kvalitet og 
forbrugerkampagner. Der findes mange stærke genbrugsplastposer med en vægtykkelse på 
mindre end 50 mikron.

Ændringsforslag 97
Margrete Auken

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 b (nyt)
Direktiv 94/62/EF
Artikel 3 – nr. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) I artikel 3 indsættes som nr. 2b:

"2b. "plastbæreposer med meget lav 
vægt": poser fremstillet af plastmaterialer 
som defineret i artikel 3, nr. 1, i 
Kommissionens forordning (EU) 
nr. 10/2011 med en vægtykkelse på 
mindre end 10 mikron."
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Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag fra ordføreren som følge af den nye definition af bæreposer. På grund af det 
særlige mål for plastbæreposer med meget lav vægt bør de defineres særskilt. Plastbæreposer 
med en meget lav vægt bør defineres ved en vægtykkelse på mindre end 10 mikron.

Ændringsforslag 98
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 94/62/EF
Artikel 3 – nr. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) I artikel 3 indsættes som nr. 2b:

"2b. "genbrugsposer": poser, der kan 
genbruges mindst 125 gange."

Or. en

Ændringsforslag 99
Margrete Auken

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 c (nyt)
Direktiv 94/62/EF
Artikel 3 – nr. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1c) I artikel 3 indsættes som nr. 2c:

"2c. "biobaserede materialer": materialer 
udvundet af biomasse."

Or. en
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Begrundelse

Der bør gives en klar definition på biobaserede materialer. I henhold til den eksisterende 
terminologi, som anvendes af CEN, bør der kun henvises til materialets oprindelse.

Ændringsforslag 100
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 b (nyt)
Direktiv 94/62/EF
Artikel 3 – nr. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2b) I artikel 3 indsættes som nr. 2c:

"2c. "poser, der er bionedbrydelige under 
industrielle forhold": poser, der kan 
nedbrydes på industrianlæg i henhold til 
EU-standard EN 13432 og derfor skal 
indsamles, når de er udtjent."

Or. en

Ændringsforslag 101
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 c (nyt)
Direktiv 94/62/EF
Artikel 3 – nr. 2 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2c) I artikel 3 indsættes som nr. 2d:

"2d. "poser, der er bionedbrydelige under 
omgivende forhold": poser, der kan 
efterlades i miljøet under alle 
omstændigheder (f.eks. vand, jord), og 
som nedbrydes inden for 20 uger og giver 
værdifulde materialer tilbage til 
økosystemet. Poser, der er 
bionedbrydelige under omgivende 
forhold, kan nedbrydes i jorden, men ikke 



AM\1016927DA.doc 41/70 PE528.033v01-00

DA

i vand, har en tykkelse på mindst 50 
mikron."

Or. en

Ændringsforslag 102
Margrete Auken

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 94/62/EF
Artikel 3 – nr. 2 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I artikel 3 indsættes som nr. 2d:

"2d. "komposterbare bæreposer": 
bæreposer, hvor mindst 90 % nedbrydes 
inden for 12 uger ved industriel 
kompostering."

Or. en

Begrundelse

Bæreposer bør ikke skabe problemer under kompostering. Derfor skal de nedbrydes inden for 
standardtidsrummet for kompostering i industrianlæg.

Ændringsforslag 103
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 94/62/EF
Artikel 4 – stk. -1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) I artikel 4 indsættes følgende stk. -1a:

"-1a. Medlemsstaterne sikrer, at 
emballage fremstilles på en sådan måde, 
at den ikke indeholder stoffer i 
koncentrationer over 0,01 %, der er 
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kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske, eller som har 
hormonforstyrrende virkninger, og sikrer, 
at den ikke indeholder oxo-
fragmenterbare plastmaterialer som 
beskrevet i den relevante EU-lovgivning. 
Disse foranstaltninger opnås ved …*.

____________

* EUT: den konkrete dato – to år efter 
dette direktivs ikrafttræden indsættes."

Or. en

Ændringsforslag 104
Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 94/62/EF
Artikel 4 – stk. 1 a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstater træffer foranstaltninger 
med henblik på at opnå en mindskelse af 
forbruget af letvægtsplastbæreposer på 
deres område senest to år efter dette 
direktivs ikrafttræden.

1a. Medlemsstater træffer foranstaltninger 
med henblik på at opnå en varig
mindskelse på mindst 80 % af forbruget af 
letvægtsplastbæreposer på deres område
sammenlignet med Unionens 
gennemsnitlige forbrug senest to år efter 
dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Vi skal sikre, at medlemsstaterne kan indføre foranstaltninger, der giver en langtidsvirkning. 
Derfor skal målet også gælde efter fristen i direktivet (to år efter dets ikrafttræden).

Ændringsforslag 105
Vittorio Prodi



AM\1016927DA.doc 43/70 PE528.033v01-00

DA

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 94/62/EF
Artikel 4 – stk. 1 a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstater træffer foranstaltninger 
med henblik på at opnå en mindskelse af 
forbruget af letvægtsplastbæreposer på 
deres område senest to år efter dette 
direktivs ikrafttræden.

1a. Medlemsstater træffer foranstaltninger 
med henblik på at opnå en mindskelse af 
forbruget af ikkebionedbrydelige, 
ikkekomposterbare letvægtsplastbæreposer
i henhold til EU-standarden EN 13432 på 
deres område senest to år efter dette 
direktivs ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 106
Sophie Auconie

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 94/62/EF
Artikel 4 – stk. 1 a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstater træffer foranstaltninger
med henblik på at opnå en mindskelse af 
forbruget af letvægtsplastbæreposer på 
deres område senest to år efter dette 
direktivs ikrafttræden.

1a. Medlemsstater, i hvilke forbruget af 
letvægtsplastbæreposer er større end 40 
enheder pr. person om året, træffer 
foranstaltninger for at opnå en mindskelse 
af forbruget på deres område senest to år 
efter dette direktivs ikrafttræden med 
henblik på at opfylde målet om 40 poser 
pr. person om året. De øvrige 
medlemsstater opfordres til at fortsætte 
deres bestræbelser for ligeledes at 
mindske deres forbrug af 
letvægtsplastbæreposer.

Or. fr

Begrundelse

De medlemsstater, der allerede har gjort en stor indsats, bør ikke straffes.
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Ændringsforslag 107
Marina Yannakoudakis, Julie Girling

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 94/62/EF
Artikel 4 – stk. 1 a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstater træffer foranstaltninger 
med henblik på at opnå en mindskelse af 
forbruget af letvægtsplastbæreposer på 
deres område senest to år efter dette 
direktivs ikrafttræden.

1a. Medlemsstaterne tilskyndes til at 
træffe foranstaltninger med henblik på at 
opnå en mindskelse af forbruget af 
letvægtsplastbæreposer på deres område 
senest to år efter dette direktivs 
ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 108
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 94/62/EF
Artikel 4 – stk. 1 a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstater træffer foranstaltninger 
med henblik på at opnå en mindskelse af 
forbruget af letvægtsplastbæreposer på 
deres område senest to år efter dette 
direktivs ikrafttræden.

1a. Medlemsstater træffer foranstaltninger 
med henblik på at opnå en mindskelse af 
forbruget af letvægtsplastbæreposer på 
deres område på mindst 70 % 
sammenlignet med gennemsnitsforbruget 
i EU i 2010 senest to år efter dette direktivs 
ikrafttræden.

Medlemsstaterne træffer foranstaltninger 
med henblik på at opnå en mindskelse af 
forbruget af letvægtsplastbæreposer på 
deres område på mindst 80 % 
sammenlignet med gennemsnitsforbruget 
i EU i 2010 senest fire år efter dette 
direktivs ikrafttræden.

Or. es
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Ændringsforslag 109
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 94/62/EF
Artikel 4 – stk. 1 a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstater træffer foranstaltninger 
med henblik på at opnå en mindskelse af 
forbruget af letvægtsplastbæreposer på 
deres område senest to år efter dette 
direktivs ikrafttræden.

1a. Medlemsstater træffer foranstaltninger 
med henblik på at opnå en mindskelse af 
forbruget af letvægtsplastbæreposer på 
deres område samt fremme 
genanvendelsen og genvindingen heraf
senest to år efter dette direktivs 
ikrafttræden.

Or. es

Ændringsforslag 110
Daciana Octavia Sârbu

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 94/62/EF
Artikel 4 – stk. 1 a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstater træffer foranstaltninger 
med henblik på at opnå en mindskelse af 
forbruget af letvægtsplastbæreposer på 
deres område senest to år efter dette 
direktivs ikrafttræden.

1a. Medlemsstater træffer foranstaltninger 
med henblik på at opnå en betydelig
mindskelse af forbruget af 
letvægtsplastbæreposer på deres område 
senest to år efter dette direktivs 
ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 111
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 94/62/EF
Artikel 4 – stk. 1 a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstater træffer foranstaltninger 
med henblik på at opnå en mindskelse af 
forbruget af letvægtsplastbæreposer på 
deres område senest to år efter dette 
direktivs ikrafttræden.

1a. Medlemsstater træffer senest to år efter 
dette direktivs ikrafttræden
foranstaltninger med henblik på at opnå en 
mindskelse på mindst 50 % i fem år efter 
vedtagelsen af nationale foranstaltninger 
for forbruget af letvægtsplastbæreposer på 
deres område senest to år efter dette 
direktivs ikrafttræden.

Som en undtagelse fra stk. 1 træffer 
medlemsstaterne foranstaltninger, der har 
til formål at opnå en reduktion i forbruget 
af letvægtsplastposer på deres område, der 
udleveres til forbrugerne ved kassen, for 
at gøre det lettere at bære varer og 
produkter, med undtagelse af poser, der er 
nødvendige af hygiejnehensyn til 
indpakning af uemballerede fødevarer 
eller levnedsmidler og drikkevarer, der er 
beregnet til at blive indtaget efter eller 
umiddelbart efter købet.

Or. en

Ændringsforslag 112
Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 94/62/EF
Artikel 4 – stk. 1 a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstater træffer foranstaltninger med 
henblik på at opnå en mindskelse af 
forbruget af letvægtsplastbæreposer på 
deres område senest to år efter dette 
direktivs ikrafttræden.

Medlemsstater træffer foranstaltninger med 
henblik på at opnå en mindskelse af 
forbruget af letvægtsplastbæreposer på 
deres område senest to år efter dette 
direktivs ikrafttræden. De sørger i givet 
fald for at tage højde for mindskelser, der 



AM\1016927DA.doc 47/70 PE528.033v01-00

DA

allerede er opnået ved forskellige 
sektorspecifikke initiativer, der er 
iværksat med henblik på at undgå 
overlapning med gældende praksis.

Or. fr

Begrundelse

I Frankrig er der udviklet adskillige frivillige programmer, der har gjort det muligt at 
mindske antallet af letvægtsplastposer med mere end 90 % siden 2002. De forskellige 
frivillige indsatser, der allerede er gjort, bør derfor anerkendes (såfremt det kan påvises, at 
de har givet resultater), og det bør undgås, at nye nationale foranstaltninger kommer til at 
overlappe allerede indførte foranstaltninger.

Ændringsforslag 113
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 94/62/EF
Artikel 4 – stk. 1 a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstater træffer foranstaltninger 
med henblik på at opnå en mindskelse af 
forbruget af letvægtsplastbæreposer på 
deres område senest to år efter dette 
direktivs ikrafttræden.

1a. Medlemsstater træffer foranstaltninger 
med henblik på inden 2018 at opnå en
80 % mindskelse af forbruget af 
letvægtsplastbæreposer på deres område
sammenlignet med deres gennemsnitlige 
forbrug i 2010.

Or. en

Ændringsforslag 114
Marusya Lyubcheva

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 94/62/EF
Artikel 4 – stk. 1 а – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstater træffer foranstaltninger 
med henblik på at opnå en mindskelse af 
forbruget af letvægtsplastbæreposer på 
deres område senest to år efter dette 
direktivs ikrafttræden.

1a. Medlemsstater udarbejder udkast til 
programmer og træffer praktiske 
foranstaltninger for at gennemføre dem
med henblik på at opnå en mindskelse af 
forbruget af letvægtsplastbæreposer på 
deres område senest to år efter dette 
direktivs ikrafttræden.

Or. bg

Ændringsforslag 115
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 64/62/EF
Artikel 4 – stk. 1 a – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstater træffer foranstaltninger 
med henblik på at opnå en mindskelse af 
forbruget af letvægtsplastbæreposer på 
deres område senest to år efter dette 
direktivs ikrafttræden.

1a. Medlemsstater træffer foranstaltninger 
med henblik på at opnå en mindskelse af 
forbruget af letvægtsplastbæreposer på 
deres område på mindst 80 % senest to år 
efter dette direktivs ikrafttræden. Fra 2020 
og frem afslutter medlemsstaterne 
leverancerne af letvægtsplastposer, 
herunder bionedbrydelige.

Or. en

Begrundelse

Prisforanstaltninger alene er ikke nok til at nedbringe antallet af plastposer. Et forbud mod 
brugen af engangsplastposer vil være mest velegnet sammenlignet med alle andre 
muligheder, som Kommissionen overvejer for at mindske miljøpåvirkningerne.

Ændringsforslag 116
Anna Rosbach
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 94/62/EF 
Artikel 4 – stk. 1 a – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Reduktionerne skal opnås under 
henvisning til det [samlede antal brugte 
letvægtsplastbæreposer i kalenderåret 
2010] ("basisscenariet"), medmindre 
medlemsstaterne allerede har gennemført 
foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 117
Christa Klaß, Werner Langen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 94/62/EF
Artikel 4 – stk. 1 a – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne undersøger i den 
forbindelse navnlig, om udlevering af 
plastbæreposer mod betaling inden for 
detailhandelen kan bidrage til en 
reduktion.

Or. de

Ændringsforslag 118
Mara Bizzotto

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 94/62/EF
Artikel 4 – stk. 1 a – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse foranstaltninger kan omfatte 
anvendelsen af nationale reduktionsmål, 
økonomiske instrumenter såvel som 
handelsrestriktioner som en undtagelse 
fra artikel 18 i dette direktiv.

Disse foranstaltninger kan omfatte 
anvendelsen af nationale reduktionsmål, 
økonomiske instrumenter.

Or. it

Ændringsforslag 119
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 94/62/EF
Artikel 4 – stk. 1 a – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse foranstaltninger kan omfatte 
anvendelsen af nationale reduktionsmål,
økonomiske instrumenter såvel som 
handelsrestriktioner som en undtagelse 
fra artikel 18 i dette direktiv.

Disse foranstaltninger kan omfatte 
anvendelsen af nationale reduktionsmål og
økonomiske instrumenter.

Or. de

Begrundelse

Forbud er ikke nødvendige for at reducere forbruget af letvægtsplastbæreposer. Der findes 
mere moderate midler til at opnå dette mål, som har vist sig at være hensigtsmæssige i 
forskellige medlemsstater, f.eks. salg af plastbæreposer.

Ændringsforslag 120
Anna Rosbach

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 94/62/EF
Artikel 4 – stk. 1 a – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse foranstaltninger kan omfatte Medlemsstaterne kan anvende nationale 
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anvendelsen af nationale reduktionsmål, 
økonomiske instrumenter såvel som 
handelsrestriktioner som en undtagelse fra 
artikel 18 i dette direktiv.

reduktionsmål eller nationale forbud, 
økonomiske instrumenter såvel som 
handelsrestriktioner som en undtagelse fra 
artikel 18 i dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 121
Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 94/62/EF
Artikel 4 – stk. 1 a – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse foranstaltninger kan omfatte 
anvendelsen af nationale reduktionsmål, 
økonomiske instrumenter såvel som 
handelsrestriktioner som en undtagelse fra 
artikel 18 i dette direktiv.

Disse foranstaltninger kan omfatte 
anvendelsen af nationale reduktionsmål, 
økonomiske instrumenter såvel som 
handelsrestriktioner som en undtagelse fra 
artikel 18 i dette direktiv. Sådanne 
beskyttelsesforanstaltninger må imidlertid 
ikke udgøre et middel til vilkårlig 
forskelsbehandling eller udgøre en skjult 
begrænsning af samhandelen mellem 
medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

Foranstaltninger til mindskelse af forbruget af letvægtsplastbæreposer bør være 
forholdsmæssige og ikkediskriminerende og må ikke krænke traktatens bestemmelser om det 
indre marked.

Ændringsforslag 122
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 94/62/EF
Artikel 4 – stk. 1 a – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse foranstaltninger kan omfatte 
anvendelsen af nationale reduktionsmål, 
økonomiske instrumenter såvel som 
handelsrestriktioner som en undtagelse fra 
artikel 18 i dette direktiv.

Disse foranstaltninger kan omfatte 
anvendelsen af nationale reduktionsmål,
forbrugerkampagner og kampagner 
gennemført af virksomheder såsom 
handlende med forbrugervarer, frivillige 
forpligtelser, økonomiske instrumenter 
såvel som handelsrestriktioner som en 
undtagelse fra artikel 18 i dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 123
Marina Yannakoudakis, Julie Girling

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 94/62/EF
Artikel 4 – stk. 1 a – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse foranstaltninger kan omfatte 
anvendelsen af nationale reduktionsmål, 
økonomiske instrumenter såvel som 
handelsrestriktioner som en undtagelse fra 
artikel 18 i dette direktiv.

Ikkelovgivningsmæssige og ikkebindende
foranstaltninger, som anbefales over for 
medlemsstaterne, kan omfatte anvendelsen 
af frivillige reduktionsordninger, der 
omfatter positive økonomiske
belønningsinstrumenter såvel som 
handelsrestriktioner som en undtagelse fra 
artikel 18 i dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Det bør være op til medlemsstaterne at træffe den endelige beslutning om, hvordan de 
håndterer miljøproblemet med plastbæreposer på en realistisk måde, hvor man tager hensyn 
til, hvad der fungerer for butikskunderne, hvad der er praktisk i folks hverdag og de 
økonomiske begrænsninger, de kan stå over for. Gennem brugen af positive 
belønningsinstrumenter som loyalitetskort eller kontante belønninger i stedet for 
tvangssanktioner vil butikskunderne være langt mere villige til at ændre deres forbrugsadfærd 
ved at mindske brugen af plastbæreposer.
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Ændringsforslag 124
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 94/62/EF
Artikel 4 – stk. 1 a – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse foranstaltninger kan omfatte 
anvendelsen af nationale reduktionsmål, 
økonomiske instrumenter såvel som 
handelsrestriktioner som en undtagelse fra 
artikel 18 i dette direktiv.

Disse foranstaltninger kan omfatte
uddannelsesprogrammer for forbrugere i 
almindelighed og for børn i særdeleshed,
anvendelsen af nationale reduktionsmål, 
økonomiske instrumenter såvel som 
handelsrestriktioner som en undtagelse fra 
artikel 18 i dette direktiv. Sådanne 
markedsføringsbegrænsninger må 
imidlertid ikke omfatte forbud mod 
brugen af letvægtsplastbæreposer.

Or. en

Ændringsforslag 125
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 94/62/EF
Artikel 4 – stk. 1 a – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse foranstaltninger kan omfatte 
anvendelsen af nationale reduktionsmål, 
økonomiske instrumenter såvel som 
handelsrestriktioner som en undtagelse fra 
artikel 18 i dette direktiv.

Disse foranstaltninger kan omfatte 
anvendelsen af nationale reduktionsmål, 
økonomiske instrumenter såvel som 
handelsrestriktioner som en undtagelse fra 
artikel 18 i dette direktiv. Af hensyn til 
hygiejnen, fødevaresikkerheden, 
forbrugeradfærden og de eksisterende 
alternativer og for at forhindre, at 
fødevarer bliver til affald, kan 
medlemsstaterne fastsætte mindre strenge 
regler eller indføre undtagelser for
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plastbæreposer med en vægtykkelse på 
mindre end 10 mikron. Medlemsstaterne 
kan ligeledes i lyset af den store 
genanvendelse fastsætte mindre strenge 
regler for plastbæreposer med en 
vægtykkelse på over 50 mikron.

Or. es

Ændringsforslag 126
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 94/62/EF
Artikel 4 – stk. 1 a – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse foranstaltninger kan omfatte
anvendelsen af nationale reduktionsmål, 
økonomiske instrumenter såvel som 
handelsrestriktioner som en undtagelse fra 
artikel 18 i dette direktiv.

Disse foranstaltninger omfatter innovative 
løsninger, anvendelsen af nationale 
reduktionsmål, økonomiske instrumenter 
såvel som handelsrestriktioner som en 
undtagelse fra artikel 18 i dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 127
Marusya Lyubcheva

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 94/62/EF
Artikel 4 – stk. 1 a – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse foranstaltninger kan omfatte 
anvendelsen af nationale reduktionsmål, 
økonomiske instrumenter såvel som 
handelsrestriktioner som en undtagelse fra 
artikel 18 i dette direktiv.

Disse programmer omfatter nationale 
reduktionsmål, økonomiske instrumenter 
såvel som handelsrestriktioner som en 
undtagelse fra artikel 18 i dette direktiv.

Or. bg
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Ændringsforslag 128
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 94/62/EF
Artikel 4 – stk. 1 a – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse foranstaltninger kan omfatte 
anvendelsen af nationale reduktionsmål, 
økonomiske instrumenter såvel som 
handelsrestriktioner som en undtagelse fra 
artikel 18 i dette direktiv.

Disse foranstaltninger kan omfatte 
anvendelsen af nationale reduktionsmål, 
økonomiske og reguleringsmæssige
instrumenter såvel som handelsrestriktioner 
som en undtagelse fra artikel 18 i dette 
direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 129
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 d (nyt)
Direktiv 94/62/EF
Artikel 4 – stk. 1 b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2b) I artikel 4 tilføjes følgende stk. 1b:

"1b. Oxo-bionedbrydelige poser er 
uegnede til opfyldelse af målene i dette 
direktiv og skal forbydes."

Or. en

Ændringsforslag 130
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)
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Direktiv 94/62/EF
Artikel 4 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) I artikel 4 indsættes som nyt stk. 1b:

"1b. Letvægtsplastbæreposer, der er 
bionedbrydelige, og som kan genvindes 
ved hjælp af organisk genvinding, 
undtages fra foranstaltningerne i dette 
direktiv, hvis alle følgende betingelser er 
overholdt:

a) de udleveres ikke gratis

b) de anvendes på områder, hvor de er 
accepteret af de kompetente myndigheder, 
der er ansvarlige for affaldshåndtering, 
som led i indsamling af bioaffald og 
genbrugsordninger 

c) de er tydeligt mærket med oplysninger 
til forbrugerne om deres videre brug til 
separat indsamling af bioaffald

d) de er i overensstemmelse med EN 
13432

e) de kan nedbrydes biologisk på en sådan 
måde, at alle materialer nedbrydes til 
kuldioxid, biomasse og vand under 
naturlige forhold inden for højst to år."

Or. en

Ændringsforslag 131
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)
Direktiv 94/62/EF
Artikel 4 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) I artikel 4 indsættes som nyt stk. 1b:

"1b. Medlemsstater, der har indført 
organisk genvinding af bioaffald, kan 
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undtage letvægtsplastbæreposer, der 
overholder standarden EN 13432, fra 
direktivets anvendelsesområde, hvis alle 
følgende betingelser er overholdt:

i) de udleveres ikke gratis

ii) de er tilladt af de kompetente 
myndigheder, der er ansvarlige for 
affaldshåndtering, som led i organiske 
genvindingsordninger for bioaffald

iii) de er tydeligt mærket med oplysninger 
til forbrugerne om deres videre 
anvendelse til organisk genvinding af 
bioaffald

iv) de kan nedbrydes biologisk på en 
sådan måde, at alle materialer nedbrydes 
til kuldioxid, biomasse og vand under 
naturlige forhold inden for to år som 
krævet i den relevante CEN-standard."

Or. en

Begrundelse

Den mest effektive metode til at mindske et unødigt forbrug af bæreposer er at pålægge hver 
pose en afgift. Plastposer med meget lav vægt, som er nødvendige for fødevarehygiejnen, bør 
undtages fra reglen. Medlemsstater, der har indført ordninger for organisk genvinding af 
bioaffald, kan undtage komposterbare letvægtsplastbæreposer, der overholder EN 13432, fra 
direktivets anvendelsesområde.

Ændringsforslag 132
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)
Direktiv 94/62/EF
Artikel 4 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) I artikel 4 indsættes som nyt stk. 1b:

"1b. Plastposer, der anvendes til 
indpakning af overskydende, 
uemballerede produkter, bør således være 
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undtaget fra reduktionsmålet i stk. 1 a, 
eftersom de er nødvendige for at sikre 
fødevarehygiejnen og 
forbrugersikkerheden."

Or. en

Begrundelse

Det er af central betydning at sikre fødevarehygiejnen og folkesundheden. Poser, der 
anvendes til indpakning af overskydende, uemballerede produkter, bidrager til at sikre 
fødevarehygiejnen og forbrugersikkerheden, og i øjeblikket findes der ingen alternativer, der 
opfylder den samme målsætning. Disse poser bør derfor undtages fra reduktionsmålet, der 
defineres i stk. 1a.

Ændringsforslag 133
Christa Klaß

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)
Direktiv 94/62/EF
Artikel 4 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) I artikel 4 indsættes som nyt stk. 1b:

"1b. Medlemsstaterne træffer 
foranstaltninger for at sikre, at 
fødevaredetailbutikker ikke udleverer 
letvægtsplastbæreposer gratis. 
Medlemsstaterne sikrer, at 
fødevaredetailhandlere opkræver en pris 
for letvægtsplastbæreposer, som er 
virkningsfuld og forholdsmæssig."

Or. en

Ændringsforslag 134
Gerben-Jan Gerbrandy

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)
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Direktiv 94/62/EF
Artikel 4 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) I artikel 4 indsættes som nyt stk. 1b.

"1b. Medlemsstaterne sikrer, at 
foranstaltningerne til mindskelse af 
forbruget af plastbæreposer ikke fører til 
en overordnet stigning i produktionen af 
emballage."

Or. en

Ændringsforslag 135
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)
Direktiv 94/62/EF
Artikel 4 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) I artikel 4 indføjes følgende stk. 1b:

"1b. I overensstemmelse med 
forsigtighedsprincippet skal EU arbejde 
for, at skadelige hormonforstyrrende 
stoffer helt skal forbydes i plastbæreposer 
for at sikre en god beskyttelse af miljøet 
og menneskers sundhed."

Or. sv

Ændringsforslag 136
Margrete Auken

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)
Direktiv 94/62/EF
Artikel 4 – nr. 1 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) I artikel 4 indsættes som nyt stk. 1b:

"1b. Medlemsstaterne træffer 
foranstaltninger for at sikre, at 
detailhandlende ikke stiller bæreposer 
omkostningsfrit til rådighed med 
undtagelse af plastbæreposer med en 
meget lav vægt eller alternativer hertil 
som omhandlet i stk. 1c i denne artikel. 
Medlemsstaterne sikrer, at 
detailhandlende opkræver en pris for 
letvægtsplastbæreposer, som er 
virkningsfuld og forholdsmæssig, for 
derved at nå reduktionsmålet som 
omhandlet i stk. 1a til denne artikel. 
Medlemsstaterne sikrer, at 
detailbutikkerne opkræver mindst samme 
pris for andre bæreposer. 
Medlemsstaterne træffer sådanne 
foranstaltninger ved ...*. Medlemsstater, 
der har indført separat indsamling af 
bioaffald, kan kræve, at de 
detailhandlende sænker prisen på 
letvægtsplastbæreposer, der er 
komposterbare og fremstillet af mindst 
50 % bionedbrydelige materialer og af 
bæredygtige ressourcer, med op til 50 %.

________________

*EUT: den konkrete dato et år efter dette 
direktivs ikrafttræden indsættes."

Or. en

Begrundelse

Den mest effektive metode til at mindske et unødigt forbrug af bæreposer er ved ikke længere 
at stille dem omkostningsfrit til rådighed. Dette bør gælde alle bæreposer, og ikke blot 
bæreposer af plast, med undtagelse af meget tynde plastbæreposer eller alternativer til disse. 
De medlemsstater, der har indført særskilt indsamling af bioaffald, kan reducere afgifterne på 
fuldt komposterbare letvægtsplastbæreposer med op til 50 %. Dette giver et incitament til at 
skifte til disse bæreposer i de tilfælde, hvor der er sikret korrekt håndtering af dem.
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Ændringsforslag 137
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)
Direktiv 94/62/EF
Artikel 4 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) I artikel 4 indsættes som stk. 1b:

1b. Medlemsstaterne skal i de nationale 
forebyggelsesprogrammer tage hensyn til 
kriterierne for miljøvenligt design, inden 
et produkt markedsføres, således at 
anvendelsen af plast, navnlig 
letvægtsplastbæreposer, begrænses til 
tilfælde, hvor den er berettiget for et 
bestemt produkt af hensyn til hygiejnen 
og fødevaresikkerheden eller på grund af 
manglen på et bæredygtigt alternativ.

Or. es

Begrundelse

Nogle elektroniske produkter eller tekstiler har ofte en ekstra indpakning ud over selve 
emballagen, som for det meste er overflødig. Der er f.eks. plastposer inden i en kasse med 
skjorter, og i en kasse med husholdningsapparater er de enkelte dele pakket ind i poser, f.eks. 
kabler, osv.

Ændringsforslag 138
Anna Rosbach

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 94/62/EF
Artikel 4 – nr. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) I artikel 4 indsættes følgende som stk. 
1b:

"1b. Medlemsstaterne træffer 
foranstaltninger til at sikre, at 



PE528.033v01-00 62/70 AM\1016927DA.doc

DA

anvendelsen af plastbæreposer med en 
meget lav vægt, der anvendes til 
indpakning af tørre, overskydende, 
uemballerede fødevarer, såsom frugter, 
grøntsager og konfekturevarer, reduceres, 
eller at disse udskiftes løbende med 
bæreposer, der er fremstillet af 
miljørigtige og bæredygtige materialer. 
Medlemsstaterne træffer sådanne 
foranstaltninger ved ...*.

______________

* EUT: den konkrete dato to år efter dette 
direktivs ikrafttræden indsættes."

Or. en

Ændringsforslag 139
Anna Rosbach

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 b (nyt)
Direktiv 94/62/EF
Artikel 4 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) I artikel 4 indsættes følgende som stk. 
1c:

"1c. Medlemsstaterne sikrer, at 
foranstaltningerne til mindskelse af 
forbruget af letvægtsplastbæreposer ikke 
fører til en overordnet stigning i 
produktionen af emballage eller affald, 
herunder fødevareaffald."

Or. en

Ændringsforslag 140
Corinne Lepage

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)
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Direktiv 94/62/EF
Artikel 4 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) I artikel 4 indsættes som nyt stk. 1b:

"1b. De detailhandlende skal give 
forbrugerne mulighed for at afvise og 
forlade salgsstedet uden emballage, som 
de anser for overflødig, navnlig 
bæreposer. De detailhandlende sikrer, at 
denne emballage enten genbruges eller 
genvindes."

Or. en

Ændringsforslag 141
Margrete Auken

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 b (nyt)
Direktiv 94/62/EF
Bilag II – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2b) I bilag II ændres punkt 3, litra d), 
som følger:

"Bionedbrydeligt emballageaffald skal 
kunne nedbrydes fysisk, kemisk, termisk 
eller biologisk på en sådan måde, at alle 
materialer nedbrydes til kuldioxid, 
biomasse og vand under naturlige forhold 
inden for senest et år."

Or. en

Ændringsforslag 142
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 b (nyt)
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Direktiv 94/62/EF
Artikel 4 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2b) I artikel 4 indsættes som stk. 1c:

1c. Kommissionen og medlemsstaterne 
skal senest et år efter dette direktivs 
ikrafttræden organisere bevidstgørelses-
og informationskampagner for den brede 
offentlighed for at gøre opmærksom på de 
negative miljømæssige virkninger af en 
overdreven brug af konventionelle 
plastbæreposer.

Or. es

Ændringsforslag 143
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 c (nyt)
Direktiv 94/62/EF
Artikel 4 – stk. 1 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2c) I artikel 4 indsættes som stk. 1d:

1d. Foranstaltningerne til mindskelse af 
anvendelsen af plastbæreposer bør 
ledsages af foranstaltninger vedrørende 
miljømæssigt design, herunder begrænset 
overflade til påtryk af kommercielle 
meddelelser eller reklamemærker, med det 
formål ligeledes at mindske anvendelsen 
af blæk og trykfarver, der er skadelige for 
miljøet. Denne bestemmelse finder ikke 
anvendelse på meddelelser og advarsler 
om de miljømæssige virkninger af 
anvendelsen af plastbæreposer i de 
medlemsstater, der har truffet sådanne 
informationsforanstaltninger.

Or. es
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Ændringsforslag 144
Sophie Auconie

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 94/62/EF
Artikel 4 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Medlemsstaterne træffer 
foranstaltninger til at sikre, at 
plastbæreposer med en meget lav vægt, 
der anvendes til indpakning af tørre, 
overskydende, uemballerede fødevarer, 
såsom frugter, grøntsager og 
konfekturevarer, reduceres eller udskiftes 
løbende med bæreposer, der er fremstillet 
af genvundne materialer eller af 
biobaserede materialer, såfremt 
medlemsstaterne har vedtaget en særskilt 
indsamling af bioaffald. Medlemsstaterne 
træffer sådanne foranstaltninger ved ...*.

________________
* EUT: den konkrete dato to år efter dette 
direktivs ikrafttræden indsættes ...*.

Or. fr

Begrundelse

Ordførerens ændringsforslag 25 bør udvides til at omfatte mere end genbrugspapir ved mere 
bredt at inkludere genvundne materialer.

Ændringsforslag 145
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)
Direktiv 94/62/EF
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Som ny artikel 6a indsættes:
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"Artikel 6a

Typer af reduktionsforanstaltninger 
vedrørende plastposer

1. Medlemsstaterne indfører et hierarki 
(kaskademodel), hvor reduktion er øverst 
efterfulgt af genbrugsposer, poser, der 
nedbrydes under omgivende forhold, 
poser, der nedbrydes under industrielle 
forhold og lette engangsplastbæreposer.

2. Medlemsstaterne træffer 
foranstaltninger for at begrænse 
adgangen til letvægtsplastposer og poser, 
der er bionedbrydelige under industrielle 
forhold, der udleveres til forbrugere på 
salgsstedet for varer og produkter. Et 
forbud mod sådanne poser træder i kraft i 
2020, og der indføres en afgift som 
overgangsforanstaltning.

Letvægtsplastbæreposer kan anvendes til 
indpakning af ferske produkter (f.eks. 
mejeriprodukter og kød), hvis der ikke 
forefindes alternativer.

Poser, der er bionedbrydelige under 
industrielle forhold, udleveres kun, når 
distributørerne med rimelighed kan 
forvente, at disse poser vil blive indsamlet, 
f.eks. poser til kommunal indsamling af 
bioaffald, med henblik på at undgå en 
yderligere affaldsstrøm. Poserne skal 
være beregnet til at blive behandlet på 
samme måde som bioaffald.

Poser, der kan genbruges, og som er 
bionedbrydelige under omgivende 
forhold, må stadig udleveres til 
forbrugerne efter 2020. Inden for 
fødevaresektoren skal disse poser 
belægges med en afgift, der er i 
overensstemmelse med målsætningen for 
dette direktiv.

3. Hvis poser er bionedbrydelige under 
omgivende forhold, skal dette tydeligt 
angives på posen i form af et mærke, et 
tegn eller en farvekode. Kommissionen 
tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter for at definere 
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sådanne angivelser med henblik på at 
gøre det muligt at genkende sådanne 
poser over hele EU. Medlemsstaterne kan 
indføre foranstaltninger for at angive 
andre kendetegn såsom egnethed til 
genbrug, genanvendelse og 
nedbrydelighed.

4. Biobaserede poser må ikke have negativ 
indvirkning på landbrugsproduktion til 
konsum eller dyrefoder eller på miljøet; 
der må udelukkende anvendes materialer, 
der er i overensstemmelse med 
kaskadeprincippet for biomasse.

I henhold til EU-standard EN 16575 
anses et biobaseret produkt som et 
produkt, der er helt eller delvis baseret på 
biomasse."

Or. en

Ændringsforslag 146
Anna Rosbach

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft
for at efterkomme dette direktiv senest tolv 
måneder efter direktivets ikrafttrædelse. De 
meddeler straks Kommissionen disse love 
og bestemmelser.

Medlemsstaterne vedtager initiativer, 
bevidstgørelseskampagner, de nødvendige 
love og administrative bestemmelser for at 
efterkomme dette direktiv senest tolv 
måneder efter direktivets ikrafttrædelse. De 
meddeler straks Kommissionen disse love 
og bestemmelser for at lette udveksling af 
bedste praksis mellem medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 147
Marusya Lyubcheva
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest tolv 
måneder efter direktivets ikrafttrædelse. De 
meddeler straks Kommissionen disse love 
og bestemmelser.

Medlemsstaterne ændrer om nødvendigt 
deres nationale lovgivning og sætter de 
nødvendige love og administrative 
bestemmelser i kraft for at efterkomme 
dette direktiv senest tolv måneder efter 
direktivets ikrafttrædelse. De meddeler 
straks Kommissionen disse love og 
bestemmelser.

Or. bg

Ændringsforslag 148
Anna Rosbach

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Lovene og bestemmelserne skal ved 
vedtagelsen indeholde en henvisning til 
dette direktiv eller ved offentliggørelsen 
ledsages af en sådan henvisning. De 
nærmere regler for henvisningen fastsættes 
af medlemsstaterne.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 149
Anna Rosbach

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde, hvor medlemsstaterne allerede 
har truffet foranstaltninger i løbet af eller 
efter kalenderåret 2006, er basisscenariet 
det samlede antal letvægtsplastbæreposer, 
som blev brugt i kalenderåret 2005.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at medtage et basisscenario for at gøre det muligt at tage hensyn til 
medlemsstaternes tidligere resultater.

Ændringsforslag 150
Marusya Lyubcheva

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen de vigtigste nationale 
retsforskrifter, som de udsteder på det 
område, der er omfattet af dette direktiv.

2. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen deres programmer og de 
vigtigste nationale retsforskrifter, som de 
udsteder på det område, der er omfattet af 
dette direktiv.

Or. bg

Ændringsforslag 151
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til direktiv
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a

1. Kommissionen foretager en 
gennemgang af dette direktivs effektivitet 
fem år efter dets ikrafttrædelse.
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2. Gennemgangen omfatter en vurdering 
af fastsættelsen af reduktionsmål 
letvægtsplastbæreposer, som udleveres til 
forbrugere på salgsstedet for varer og 
produkter til indpakning af overskydende, 
uemballerede fødevarer, såsom råt kød, 
fisk, mejeriprodukter, frugter, grøntsager 
eller konfekturevarer.

Or. en


