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

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Förbrukningen av plastbärkassar leder 
till stora mängder skräp och ett ineffektivt 
utnyttjande av resurser, vilket förväntas 
öka om inga åtgärder vidtas. Nedskräpning 
med plastbärkassar bidrar till problemet 
med marint avfall som hotar de marina
ekosystemen i hela världen.

(2) Förbrukningen av plastbärkassar leder 
till stora mängder skräp och ett ineffektivt 
utnyttjande av resurser, vilket förväntas 
öka om inga åtgärder vidtas. Nedskräpning 
med plastbärkassar bidrar till det utbredda
problemet med föroreningar till havs och 
på land och hotar ekosystemen i hela 
världen.

Or. en

Ändringsförslag 33
Vittorio Prodi

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Förbrukningen av plastbärkassar leder 
till stora mängder skräp och ett ineffektivt 
utnyttjande av resurser, vilket förväntas 
öka om inga åtgärder vidtas. Nedskräpning 
med plastbärkassar bidrar till problemet 
med marint avfall som hotar de marina 
ekosystemen i hela världen.

(2) Förbrukningen av plastbärkassar leder 
till stora mängder skräp och ett ineffektivt 
utnyttjande av resurser, vilket förväntas 
öka om inga åtgärder vidtas. Nedskräpning 
med plastbärkassar bidrar till problemet 
med marint avfall som hotar de marina 
ekosystemen i hela världen. Problemet 
förvärras av att de flesta plastkassar som 
vanligtvis används i dag i alla 
medlemsstater saknar egenskaper som gör 
dem biologiskt nedbrytbara och 
komposterbara.

Or. en
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Ändringsförslag 34
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Förbrukningen av plastbärkassar leder 
till stora mängder skräp och ett ineffektivt 
utnyttjande av resurser, vilket förväntas 
öka om inga åtgärder vidtas. Nedskräpning 
med plastbärkassar bidrar till problemet 
med marint avfall som hotar de marina 
ekosystemen i hela världen.

(2) Förbrukningen av plastbärkassar leder 
till stora mängder skräp och ett ineffektivt 
utnyttjande av resurser, vilket förväntas 
öka om inga åtgärder vidtas. Nedskräpning 
med plastbärkassar är ett allvarligt 
miljöproblem och bidrar till problemet
med marint avfall som hotar de marina 
ekosystemen i hela världen.

Or. sv

Ändringsförslag 35
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Förbrukningen av plastbärkassar leder 
till stora mängder skräp och ett ineffektivt 
utnyttjande av resurser, vilket förväntas 
öka om inga åtgärder vidtas. Nedskräpning 
med plastbärkassar bidrar till problemet 
med marint avfall som hotar de marina 
ekosystemen i hela världen.

(2) Förbrukningen av plastbärkassar leder 
till stora mängder skräp och ett ineffektivt 
utnyttjande av resurser, vilket förväntas 
öka om inga åtgärder vidtas. Nedskräpning 
med plastbärkassar bidrar till problemet 
med marint avfall, på grund av en 
bristfällig hantering av sådant avfall i en 
del medlemsstater, som hotar de marina 
ekosystemen i hela världen.

Or. es

Ändringsförslag 36
Anna Rosbach
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Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Förbrukningen av plastbärkassar leder 
till stora mängder skräp och ett ineffektivt 
utnyttjande av resurser, vilket förväntas 
öka om inga åtgärder vidtas. Nedskräpning 
med plastbärkassar bidrar till problemet 
med marint avfall som hotar de marina 
ekosystemen i hela världen.

(2) Förbrukningen av plastbärkassar leder 
till stora mängder skräp och ett ineffektivt 
utnyttjande av resurser, vilket förväntas 
öka om inga åtgärder vidtas. Nedskräpning 
med plastbärkassar bidrar till problemet 
med marint avfall som hotar de marina 
ekosystemen och sötvattensekosystemen i 
hela världen.

Or. en

Motivering

Problemet med marint avfall berör inte bara de marina ekosystemen utan också många 
sötvattensekosystem, såsom floder och sjöar.

Ändringsförslag 37
Marusya Lyubcheva

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Förbrukningen av plastbärkassar leder 
till stora mängder skräp och ett ineffektivt 
utnyttjande av resurser, vilket förväntas 
öka om inga åtgärder vidtas. Nedskräpning 
med plastbärkassar bidrar till problemet 
med marint avfall som hotar de marina
ekosystemen i hela världen.

(2) Förbrukningen av plastbärkassar leder 
till stora mängder avfall, ineffektivt 
kapacitetsutnyttjande av avfallsdeponier, 
nedskräpning och ett ineffektivt 
utnyttjande av resurser, vilket förväntas 
öka om inga åtgärder vidtas. Nedskräpning 
med plastbärkassar leder till
miljöförorening och ökade problem med
avfall i vatten, vilket hotar de akvatiska
ekosystemen i hela världen.

Or. bg
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Ändringsförslag 38
Franco Bonanini

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Förbrukningen av plastbärkassar leder 
till stora mängder skräp och ett ineffektivt 
utnyttjande av resurser, vilket förväntas 
öka om inga åtgärder vidtas. Nedskräpning 
med plastbärkassar bidrar till problemet 
med marint avfall som hotar de marina 
ekosystemen i hela världen.

(2) Förbrukningen av plastbärkassar leder 
till stora mängder skräp och ett ineffektivt 
utnyttjande av resurser, vilket förväntas 
öka om inga åtgärder vidtas. Nedskräpning 
med plastbärkassar medför ogynnsamma 
konsekvenser för miljön och utgör ett 
allvarligt hot mot alla ekosystem i hela 
världen, och i synnerhet marina och 
andra särskilt ömtåliga ekosystem, bland 
annat skyddade områden och 
nationalparker.

Or. it

Ändringsförslag 39
Biljana Borzan

Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Dessutom har anhopningen av 
plastbärkassar i miljön en tydligt negativ 
inverkan på vissa delar av ekonomin, till 
exempel turismen.

Or. hr

Ändringsförslag 40
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) För att nå målet att minska 
användningen av plastbärkassar är det 
särskilt viktigt att förebygga och minska 
användningen av dessa genom att 
uppmuntra producenterna att välja 
alternativa och mer hållbara material då 
de utformar sina produkter.

Or. es

Ändringsförslag 41
Christa Klass, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Plastbärkassar med en tjocklek av 
mindre än 50 mikrometer, som utgör den 
största delen av det totala antalet 
plastbärkassar som förbrukas inom 
unionen, återanvänds mindre ofta än 
tjockare plastbärkassar och skräpar oftare 
ner.

(3) Tunna plastbärkassar, som utgör den 
största delen av det totala antalet 
plastbärkassar som förbrukas inom 
unionen, återanvänds mindre ofta än 
tjockare plastbärkassar och skräpar oftare 
ner.

Or. de

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

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Plastbärkassar med en tjocklek av
mindre än 50 mikrometer, som utgör den 
största delen av det totala antalet 
plastbärkassar som förbrukas inom 
unionen, återanvänds mindre ofta än 

(3) Plastbärkassar med en tjocklek av 
mindre än 50 mikrometer, som utgör den 
största delen av det totala antalet 
plastbärkassar som förbrukas inom 
unionen, återanvänds mindre ofta än 
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tjockare plastbärkassar och skräpar oftare 
ner.

tjockare plastbärkassar, skräpar oftare ner
och kommer med större sannolikhet, till 
följd av att de är så lätta, att hamna 
utspridda i omgivningen, både på land 
och till havs.

Or. en

Ändringsförslag 43
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Plastbärkassar med en tjocklek av 
mindre än 50 mikrometer, som utgör den 
största delen av det totala antalet 
plastbärkassar som förbrukas inom 
unionen, återanvänds mindre ofta än 
tjockare plastbärkassar och skräpar oftare 
ner.

(3) Beroende på kvaliteten på
plastbärkassar återanvänds kassar med en 
tjocklek av mindre än 50 mikrometer, som 
utgör den största delen av det totala antalet 
plastbärkassar som förbrukas inom 
unionen, mindre ofta i vissa medlemsstater
än tjockare plastbärkassar och kan därför
oftare skräpa ner.

Or. en

Ändringsförslag 44
Marusya Lyubcheva

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Plastbärkassar med en tjocklek av 
mindre än 50 mikrometer, som utgör den 
största delen av det totala antalet 
plastbärkassar som förbrukas inom 
unionen, återanvänds mindre ofta än 
tjockare plastbärkassar och skräpar oftare
ner.

(3) Plastbärkassar med en tjocklek av 
mindre än 50 mikrometer, som utgör den 
största delen av det totala antalet 
plastbärkassar som förbrukas inom 
unionen, återanvänds mindre ofta än 
tjockare plastbärkassar och förvandlas
oftare till avfallsprodukter eller bidrar till 
nedskräpningen.
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Or. bg

Ändringsförslag 45
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Tunna plastbärkassar är 
engångskassar såtillvida att de vanligtvis 
endast kan användas vid ett 
inköpstillfälle, även om de kan användas 
igen för vissa andra ändamål, såsom för 
att paketera eller bära hushållsavfall.

Or. en

Ändringsförslag 46
Anna Rosbach

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Trots att plastkassar kan 
materialutnyttjas till fullo ligger 
materialutnyttjandet för närvarande 
fortfarande på låga nivåer i hela unionen, 
eftersom det inte finns någon separat 
insamling av kassar.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Kassar som är biologiskt nedbrytbara 
under industriella och naturliga 
förhållanden har potentialen att minska 
miljöbelastningen för de medlemsstater 
som åtagit sig en minskning. Det 
gemensamma forskningscentrumets 
tekniska förslag på kriterier för när 
biologiskt nedbrytbart avfall upphör att 
vara avfall, EU-standard EN 13432 och 
Europaparlamentets resolution om en 
europeisk strategi för plastavfall i miljön
(2013/2113(INI)), är användbara 
innovativa politiska initiativ för att 
minska användningen och effekterna av 
tunna plastbärkassar.

Or. en

Ändringsförslag 48
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Plastbärkassar med en tjocklek på 
mindre än 10 mikrometer brukar 
användas vid inköp av färska livsmedel 
eller livsmedel i lösvikt. Användningen är 
motiverad av hygieniska skäl och 
livsmedelssäkerhetsskäl och för att det 
saknas alternativ. Innan deras 
användning inskränks bör hänsyn tas till 
att dessa plastkassar är mindre skadliga 
än förpackningarna till motsvarande 
förpackade produkter. Inköp av livsmedel 
som är färska eller säljs i lösvikt bidrar till 
att hindra uppkomsten av 
livsmedelsavfall, eftersom det erbjuder 
konsumenten möjligheten att köpa så 
mycket av varan den behöver, utan att 
tvingas köpa en färdigpackad mängd samt 
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ger butiken möjlighet att plocka undan 
dåliga produkter, utan att behöva slänga 
hela partier med färdigförpackade 
produkter.

Or. es

Ändringsförslag 49
Anna Rosbach

Förslag till direktiv
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Ett sätt att ta itu med problemet med 
nedskräpning och låga insamlings- och 
materialåtervinningsnivåer skulle kunna 
vara att införa ett återbetalningssystem 
för plastbärkassar liknande dem som 
redan finns i flera medlemsstater för 
behållare av glas, plast och metall.

Or. en

Ändringsförslag 50
Anna Rosbach

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Förbrukningen av plastbärkassar 
varierar avsevärt inom unionen till följd av 
skillnader i konsumtionsmönster, 
miljömedvetenhet och hur effektiva 
politiska åtgärder medlemsstaterna vidtar. 
Vissa medlemsstater har lyckats få ner 
förbrukningen av plastbärkassar avsevärt 
och genomsnittsförbrukningen i de 
sju medlemsstater som har uppnått de bästa 
resultaten uppgår till endast 20 % av 
genomsnittsförbrukningen i EU.

(4) Förbrukningen och 
materialutnyttjandet av plastbärkassar 
varierar avsevärt inom unionen till följd av 
skillnader i konsumtionsmönster, 
miljömedvetenhet, strategier för insamling 
av avfall och materialutnyttjande samt hur 
effektiva politiska åtgärder 
medlemsstaterna vidtar. Vissa 
medlemsstater har lyckats få ner 
förbrukningen av plastbärkassar avsevärt 
och genomsnittsförbrukningen i de 
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sju medlemsstater som har uppnått de bästa 
resultaten uppgår till endast 20 % av 
genomsnittsförbrukningen i EU.

Or. en

Ändringsförslag 51
Biljana Borzan

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Förbrukningen av plastbärkassar 
varierar avsevärt inom unionen till följd av 
skillnader i konsumtionsmönster, 
miljömedvetenhet och hur effektiva 
politiska åtgärder medlemsstaterna vidtar. 
Vissa medlemsstater har lyckats få ner 
förbrukningen av plastbärkassar avsevärt 
och genomsnittsförbrukningen i de 
sju medlemsstater som har uppnått de bästa 
resultaten uppgår till endast 20 % av
genomsnittsförbrukningen i EU.

(4) Förbrukningen av plastbärkassar 
varierar avsevärt inom unionen till följd av 
skillnader i konsumtionsmönster, 
miljömedvetenhet och hur effektiva 
politiska åtgärder medlemsstaterna vidtar. 
Vissa medlemsstater har lyckats få ner 
förbrukningen av plastbärkassar avsevärt 
och genomsnittsförbrukningen i de 
sju medlemsstater som har uppnått de bästa 
resultaten uppgår till endast 20 % av 
genomsnittsförbrukningen i EU. Därför 
bör man beakta de resultat som hittills 
uppnåtts av enskilda medlemsstater när 
det gäller att minska förbrukningen av 
plastbärkassar när man föreskriver 
obligatoriska åtgärder och mål.

Or. hr

Ändringsförslag 52
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Förbrukningen av plastbärkassar 
varierar avsevärt inom unionen till följd av 
skillnader i konsumtionsmönster,

(4) Förbrukningen av plastbärkassar 
varierar avsevärt inom unionen, inte bara
till följd av skillnader i 
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miljömedvetenhet och hur effektiva 
politiska åtgärder medlemsstaterna vidtar. 
Vissa medlemsstater har lyckats få ner 
förbrukningen av plastbärkassar avsevärt 
och genomsnittsförbrukningen i de 
sju medlemsstater som har uppnått de bästa 
resultaten uppgår till endast 20 % av 
genomsnittsförbrukningen i EU.

konsumtionsmönster och
miljömedvetenhet utan främst beroende 
på hur effektiva politiska åtgärder 
medlemsstaterna vidtar. Vissa 
medlemsstater har lyckats få ner 
förbrukningen av plastbärkassar avsevärt 
och genomsnittsförbrukningen i de 
sju medlemsstater som har uppnått de bästa 
resultaten uppgår till endast 20 % av 
genomsnittsförbrukningen i EU.

Or. en

Ändringsförslag 53
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Förbrukningen av plastbärkassar 
varierar avsevärt inom unionen till följd av 
skillnader i konsumtionsmönster, 
miljömedvetenhet och hur effektiva 
politiska åtgärder medlemsstaterna vidtar. 
Vissa medlemsstater har lyckats få ner 
förbrukningen av plastbärkassar avsevärt 
och genomsnittsförbrukningen i de 
sju medlemsstater som har uppnått de bästa 
resultaten uppgår till endast 20 % av 
genomsnittsförbrukningen i EU.

(4) Förbrukningen av plastbärkassar 
varierar avsevärt inom unionen till följd av 
skillnader i konsumtionsmönster, 
miljömedvetenhet och hur effektiva 
politiska åtgärder medlemsstaterna vidtar. 
Vissa medlemsstater har lyckats få ner 
förbrukningen av plastbärkassar avsevärt 
och genomsnittsförbrukningen i de 
sju medlemsstater som har uppnått de bästa 
resultaten uppgår till endast 20 % av 
genomsnittsförbrukningen i EU. EU ska 
aktivt uppmuntra till att 
återvinningsgraden av plastkassar i 
medlemsstaterna ökar.

Or. sv

Ändringsförslag 54
Christa Klass, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Tillgängliga data för förbrukningen 
av plastkassar inom unionen visar tydligt 
att förbrukningen är låg eller har kunnat 
minskas i de medlemsstater där 
plastkassar i livsmedelsdetaljhandeln inte 
tillhandahålls gratis utan mot en mindre 
avgift.

Or. de

Ändringsförslag 55
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Det har också visat sig att 
konsumentinformationen spelar en 
avgörande roll för alla syften att minska 
användningen av plastkassar. Därför är 
det nödvändigt att institutionerna 
medverkar till att öka kunskapen om 
plastkasseanvändningens miljöpåverkan i 
syfte att få bukt med den rådande 
uppfattningen att plast är ett ofarligt, 
billigt och värdelöst material.

Or. es

Ändringsförslag 56
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till direktiv
Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) Därför bör medlemsstaterna upplysas 
om möjligheten att trycka korta budskap 
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eller upplysningar på vanliga plastkassar 
om de negativa effekterna av att slänga ej 
nedbrytningsbar plast i miljön.

Or. es

Ändringsförslag 57
Christa Klass, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att uppmuntra liknande 
minskningar av genomsnittsförbrukningen 
av tunna plastbärkassar bör 
medlemsstaterna vidta åtgärder för att 
minska användningen av plastbärkassar 
med en tjocklek av mindre än
50 mikrometer i linje med de övergripande 
mål för unionens avfallspolitik och 
unionens avfallshierarki som föreskrivs i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/98/EG av den 
19 november 2008 om avfall och om 
upphävande av vissa direktiv7. Sådana 
åtgärder bör ta hänsyn till nuvarande 
förbrukningsnivåer för plastbärkassar i 
enskilda medlemsstater eftersom högre 
nivåer kräver mer ambitiösa 
ansträngningar. För att övervaka 
framstegen när det gäller att minska 
förbrukningen av tunna plastbärkassar bör 
de nationella myndigheterna lämna 
uppgifter om deras förbrukning enligt 
artikel 17 i direktiv 94/62/EG.

(5) För att uppmuntra liknande 
minskningar av genomsnittsförbrukningen 
av tunna plastbärkassar bör 
medlemsstaterna vidta åtgärder för att 
minska användningen av plastbärkassar 
med en tjocklek av mindre än
25 mikrometer i linje med de övergripande 
mål för unionens avfallspolitik och 
unionens avfallshierarki som föreskrivs i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/98/EG av den 19 november 2008 om 
avfall och om upphävande av vissa 
direktiv7. Sådana åtgärder bör ta hänsyn till 
nuvarande förbrukningsnivåer för 
plastbärkassar i enskilda medlemsstater 
eftersom högre nivåer kräver mer 
ambitiösa ansträngningar. För att övervaka 
framstegen när det gäller att minska 
förbrukningen av tunna plastbärkassar bör 
de nationella myndigheterna lämna 
uppgifter om deras förbrukning enligt 
artikel 17 i direktiv 94/62/EG.

7 EUT L 312, 22.11.2008, s. 3. 7 EUT L 312, 22.11.2008, s. 3.

Or. de

Motivering

Om tjockleken begränsas till 50 mikrometer får man en ökad framställning av ännu tjockare 
plastkassar och därmed ett slöseri med resurser. Det är problematiskt från ekologisk och 
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ekonomisk synpunkt. Därför är det mer målinriktat att begränsa tjockleken till 25 mikrometer.

Ändringsförslag 58
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att uppmuntra liknande 
minskningar av genomsnittsförbrukningen 
av tunna plastbärkassar bör 
medlemsstaterna vidta åtgärder för att 
minska användningen av plastbärkassar 
med en tjocklek av mindre än 
50 mikrometer i linje med de övergripande 
mål för unionens avfallspolitik och 
unionens avfallshierarki som föreskrivs i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/98/EG av den 
19 november 2008 om avfall och om 
upphävande av vissa direktiv7. Sådana 
åtgärder bör ta hänsyn till nuvarande 
förbrukningsnivåer för plastbärkassar i 
enskilda medlemsstater eftersom högre 
nivåer kräver mer ambitiösa 
ansträngningar. För att övervaka 
framstegen när det gäller att minska 
förbrukningen av tunna plastbärkassar bör 
de nationella myndigheterna lämna 
uppgifter om deras förbrukning enligt 
artikel 17 i direktiv 94/62/EG.

(5) För att uppmuntra liknande 
minskningar av genomsnittsförbrukningen 
av tunna plastbärkassar bör 
medlemsstaterna vidta åtgärder för att 
minska användningen av plastbärkassar 
med en tjocklek av mindre än 
50 mikrometer och begränsade 
återanvändningsmöjligheter, i linje med 
de övergripande mål för unionens 
avfallspolitik och unionens avfallshierarki 
som föreskrivs i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2008/98/EG av den 
19 november 2008 om avfall och om 
upphävande av vissa direktiv7. Sådana 
åtgärder bör ta hänsyn till nuvarande 
förbrukningsnivåer för plastbärkassar i 
enskilda medlemsstater eftersom högre 
nivåer kräver mer ambitiösa 
ansträngningar. För att övervaka 
framstegen när det gäller att minska 
förbrukningen av tunna plastbärkassar bör 
de nationella myndigheterna lämna 
uppgifter om deras förbrukning enligt 
artikel 17 i direktiv 94/62/EG.

7 EUT L 312, 22.11.2008, s. 3. 7 EUT L 312, 22.11.2008, s. 3.

Or. en

Ändringsförslag 59
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Skäl 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att uppmuntra liknande 
minskningar av genomsnittsförbrukningen 
av tunna plastbärkassar bör 
medlemsstaterna vidta åtgärder för att 
minska användningen av plastbärkassar 
med en tjocklek av mindre än 50
mikrometer i linje med de övergripande 
mål för unionens avfallspolitik och 
unionens avfallshierarki som föreskrivs i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/98/EG av den 
19 november 2008 om avfall och om 
upphävande av vissa direktiv7. Sådana 
åtgärder bör ta hänsyn till nuvarande 
förbrukningsnivåer för plastbärkassar i 
enskilda medlemsstater eftersom högre 
nivåer kräver mer ambitiösa 
ansträngningar. För att övervaka 
framstegen när det gäller att minska 
förbrukningen av tunna plastbärkassar bör 
de nationella myndigheterna lämna 
uppgifter om deras förbrukning enligt 
artikel 17 i direktiv 94/62/EG.

(5) För att uppmuntra liknande 
minskningar av genomsnittsförbrukningen 
av tunna plastbärkassar bör 
medlemsstaterna vidta åtgärder för att 
minska användningen av
engångsplastbärkassar i linje med de 
övergripande mål för unionens 
avfallspolitik och unionens avfallshierarki 
som föreskrivs i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2008/98/EG av den 
19 november 2008 om avfall och om 
upphävande av vissa direktiv7. Sådana 
åtgärder bör ta hänsyn till nuvarande 
förbrukningsnivåer för plastbärkassar i 
enskilda medlemsstater eftersom högre 
nivåer kräver mer ambitiösa 
ansträngningar. För att övervaka 
framstegen när det gäller att minska 
förbrukningen av tunna plastbärkassar bör 
de nationella myndigheterna lämna 
uppgifter om deras förbrukning enligt 
artikel 17 i direktiv 94/62/EG.

7 EUT L 312, 22.11.2008, s. 3. 7 EUT L 312, 22.11.2008, s. 3.

Or. en

Ändringsförslag 60
Vittorio Prodi

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att uppmuntra liknande 
minskningar av genomsnittsförbrukningen 
av tunna plastbärkassar bör 
medlemsstaterna vidta åtgärder för att 
minska användningen av plastbärkassar 
med en tjocklek av mindre än 
50 mikrometer i linje med de övergripande 
mål för unionens avfallspolitik och 

(5) För att uppmuntra liknande 
minskningar av genomsnittsförbrukningen 
av icke biologiskt nedbrytbara och icke 
komposterbara tunna plastbärkassar bör 
medlemsstaterna vidta åtgärder för att 
minska användningen av icke biologiskt 
nedbrytbara och icke komposterbara
plastbärkassar med en tjocklek av mindre 
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unionens avfallshierarki som föreskrivs i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/98/EG av den 
19 november 2008 om avfall och om 
upphävande av vissa direktiv7. Sådana 
åtgärder bör ta hänsyn till nuvarande 
förbrukningsnivåer för plastbärkassar i 
enskilda medlemsstater eftersom högre 
nivåer kräver mer ambitiösa 
ansträngningar. För att övervaka 
framstegen när det gäller att minska 
förbrukningen av tunna plastbärkassar bör 
de nationella myndigheterna lämna 
uppgifter om deras förbrukning enligt 
artikel 17 i direktiv 94/62/EG.

än 50 mikrometer i linje med de 
övergripande mål för unionens 
avfallspolitik och unionens avfallshierarki 
som föreskrivs i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2008/98/EG av den 
19 november 2008 om avfall och om 
upphävande av vissa direktiv7 samt i linje 
med EU-standard EN 13432. Sådana 
åtgärder bör ta hänsyn till nuvarande 
förbrukningsnivåer för och egenskaper hos
plastbärkassar i enskilda medlemsstater 
eftersom högre nivåer och miljöskadliga 
typer kräver mer ambitiösa ansträngningar. 
För att övervaka framstegen när det gäller 
att minska förbrukningen av icke biologiskt 
nedbrytbara och icke komposterbara
tunna plastbärkassar bör de nationella 
myndigheterna lämna uppgifter om deras 
förbrukning enligt artikel 17 i 
direktiv 94/62/EG.

7 EUT L 312, 22.11.2008, s. 3. 7 EUT L 312, 22.11.2008, s. 3.

Or. en

Ändringsförslag 61
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att uppmuntra liknande 
minskningar av genomsnittsförbrukningen 
av tunna plastbärkassar bör 
medlemsstaterna vidta åtgärder för att 
minska användningen av plastbärkassar
med en tjocklek av mindre än 
50 mikrometer i linje med de övergripande 
mål för unionens avfallspolitik och 
unionens avfallshierarki som föreskrivs i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/98/EG av den 
19 november 2008 om avfall och om 
upphävande av vissa direktiv7. Sådana 

(5) För att uppmuntra liknande 
minskningar av genomsnittsförbrukningen 
av plastbärkassar bör medlemsstaterna 
vidta åtgärder för att minska användningen 
av plastbärkassar och främja deras 
återanvändning och återvinning i linje 
med de övergripande mål för unionens 
avfallspolitik och unionens avfallshierarki 
som föreskrivs i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2008/98/EG av den 
19 november 2008 om avfall och om 
upphävande av vissa direktiv7. Sådana 
åtgärder bör ta hänsyn till nuvarande 
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åtgärder bör ta hänsyn till nuvarande 
förbrukningsnivåer för plastbärkassar i 
enskilda medlemsstater eftersom högre 
nivåer kräver mer ambitiösa 
ansträngningar. För att övervaka 
framstegen när det gäller att minska 
förbrukningen av tunna plastbärkassar bör 
de nationella myndigheterna lämna 
uppgifter om deras förbrukning enligt 
artikel 17 i direktiv 94/62/EG.

förbrukningsnivåer för plastbärkassar i 
enskilda medlemsstater eftersom högre 
nivåer kräver mer ambitiösa 
ansträngningar. För att övervaka 
framstegen när det gäller att minska 
förbrukningen av plastbärkassar bör de 
nationella myndigheterna lämna uppgifter 
om deras förbrukning enligt artikel 17 i 
direktiv 94/62/EG.

7 EUT L 312, 22.11.2008, s. 3. 7 EUT L 312, 22.11.2008, s. 3.

Or. es

Ändringsförslag 62
Marusya Lyubcheva

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att uppmuntra liknande 
minskningar av genomsnittsförbrukningen 
av tunna plastbärkassar bör 
medlemsstaterna vidta åtgärder för att 
minska användningen av plastbärkassar 
med en tjocklek av mindre än 
50 mikrometer i linje med de övergripande 
mål för unionens avfallspolitik och 
unionens avfallshierarki som föreskrivs i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/98/EG av den 
19 november 2008 om avfall och om 
upphävande av vissa direktiv7. Sådana 
åtgärder bör ta hänsyn till nuvarande 
förbrukningsnivåer för plastbärkassar i 
enskilda medlemsstater eftersom högre 
nivåer kräver mer ambitiösa 
ansträngningar. För att övervaka 
framstegen när det gäller att minska 
förbrukningen av tunna plastbärkassar bör 
de nationella myndigheterna lämna 
uppgifter om deras förbrukning enligt 
artikel 17 i direktiv 94/62/EG.

(5) För att uppmuntra liknande 
minskningar av genomsnittsförbrukningen 
av tunna plastbärkassar bör 
medlemsstaterna vidta åtgärder för att 
minska användningen av plastbärkassar 
med en tjocklek av mindre än 
50 mikrometer i linje med de övergripande 
mål för unionens avfallspolitik och 
unionens avfallshierarki som föreskrivs i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/98/EG av den 
19 november 2008 om avfall och om 
upphävande av vissa direktiv7. Sådana 
åtgärder bör ta hänsyn till nuvarande 
förbrukningsnivåer för plastbärkassar i 
enskilda medlemsstater och de därav 
uppkommande problemen samt möjliga 
alternativ eftersom högre nivåer kräver 
mer ambitiösa ansträngningar. För att 
övervaka framstegen när det gäller att 
minska förbrukningen av tunna 
plastbärkassar bör de nationella 
myndigheterna lämna uppgifter om deras 
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förbrukning enligt artikel 17 i 
direktiv 94/62/EG.

7 EUT L 312, 22.11.2008, s. 3. 7 EUT L 312, 22.11.2008, s. 3.

Or. bg

Ändringsförslag 63
Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att uppmuntra liknande 
minskningar av genomsnittsförbrukningen 
av tunna plastbärkassar bör 
medlemsstaterna vidta åtgärder för att 
minska användningen av plastbärkassar 
med en tjocklek av mindre än 
50 mikrometer i linje med de övergripande 
mål för unionens avfallspolitik och 
unionens avfallshierarki som föreskrivs i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/98/EG av den 
19 november 2008 om avfall och om 
upphävande av vissa direktiv7. Sådana 
åtgärder bör ta hänsyn till nuvarande 
förbrukningsnivåer för plastbärkassar i 
enskilda medlemsstater eftersom högre 
nivåer kräver mer ambitiösa 
ansträngningar. För att övervaka 
framstegen när det gäller att minska 
förbrukningen av tunna plastbärkassar bör
de nationella myndigheterna lämna 
uppgifter om deras förbrukning enligt 
artikel 17 i direktiv 94/62/EG.

(5) För att uppmuntra liknande 
minskningar av genomsnittsförbrukningen 
av tunna plastbärkassar bör 
medlemsstaterna vidta åtgärder för att 
minska användningen av plastbärkassar 
med en tjocklek av mindre än 
50 mikrometer i linje med de övergripande 
mål för unionens avfallspolitik och 
unionens avfallshierarki som föreskrivs i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/98/EG av den 
19 november 2008 om avfall och om 
upphävande av vissa direktiv7. Sådana 
åtgärder bör ta hänsyn till nuvarande 
förbrukningsnivåer för plastbärkassar i 
enskilda medlemsstater eftersom högre 
nivåer kräver mer ambitiösa 
ansträngningar. För att övervaka 
framstegen när det gäller att minska 
förbrukningen av tunna plastbärkassar
uppmanas de nationella myndigheterna att, 
där det är praktiskt genomförbart, lämna 
uppgifter om deras förbrukning enligt 
artikel 17 i direktiv 94/62/EG.

7 EUT L 312, 22.11.2008, s. 3. 7 EUT L 312, 22.11.2008, s. 3.

Or. en
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Ändringsförslag 64
Marusya Lyubcheva

Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Medlemsstaterna bör, efter att ha 
konsulterat berörda parter, se till att det 
finns alternativ till plastbärkassarna med 
en tjocklek på mindre än 50 mikrometer 
och ta hänsyn till vilken typ av inköp som 
de ska användas till.

Or. bg

Ändringsförslag 65
Christa Klass, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) De åtgärder som medlemsstaterna ska 
vidta kan bestå av ekonomiska instrument 
såsom skatter och avgifter som visat sig 
särskilt effektiva när det gäller att begränsa 
användningen av plastbärkassar samt 
saluföringsbegränsningar såsom förbud 
genom undantag från artikel 18 i 
direktiv 94/62/EG, med förbehåll för 
kraven i artiklarna 34–36 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

(6) De åtgärder som medlemsstaterna ska 
vidta kan bestå av ekonomiska instrument 
såsom skatter och avgifter som visat sig 
särskilt effektiva när det gäller att begränsa 
användningen av plastbärkassar.

Or. de

Motivering

Det behövs inte några förbud för att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar. Det finns 
mindre ingripande sätt att uppnå målet, t.ex. att sälja plastbärkassarna.
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Ändringsförslag 66
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) De åtgärder som medlemsstaterna ska 
vidta kan bestå av ekonomiska instrument 
såsom skatter och avgifter som visat sig 
särskilt effektiva när det gäller att begränsa 
användningen av plastbärkassar samt 
saluföringsbegränsningar såsom förbud 
genom undantag från artikel 18 i 
direktiv 94/62/EG, med förbehåll för 
kraven i artiklarna 34–36 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

(6) De åtgärder som medlemsstaterna ska 
vidta kan bestå av ekonomiska instrument 
såsom skatter och avgifter som visat sig 
särskilt effektiva när det gäller att begränsa 
användningen av plastbärkassar och som 
ligger i linje med principen om att 
förorenaren betalar samt 
saluföringsbegränsningar såsom förbud 
genom undantag från artikel 18 i 
direktiv 94/62/EG, med förbehåll för 
kraven i artiklarna 34–36 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

Or. en

Ändringsförslag 67
Vittorio Prodi

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) De åtgärder som medlemsstaterna ska 
vidta kan bestå av ekonomiska instrument 
såsom skatter och avgifter som visat sig 
särskilt effektiva när det gäller att begränsa 
användningen av plastbärkassar samt 
saluföringsbegränsningar såsom förbud 
genom undantag från artikel 18 i direktiv
94/62/EG, med förbehåll för kraven i 
artiklarna 34–36 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt.

(6) De åtgärder som medlemsstaterna ska 
vidta kan bestå av ekonomiska instrument 
såsom skatter och avgifter som visat sig 
särskilt effektiva när det gäller att begränsa 
användningen av icke biologiskt 
nedbrytbara och icke komposterbara
plastbärkassar samt 
saluföringsbegränsningar såsom förbud 
genom undantag från artikel 18 i direktiv
94/62/EG, med förbehåll för kraven i 
artiklarna 34–36 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt.

Or. en
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Ändringsförslag 68
Marusya Lyubcheva

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) De åtgärder som medlemsstaterna ska 
vidta kan bestå av ekonomiska instrument 
såsom skatter och avgifter som visat sig 
särskilt effektiva när det gäller att begränsa 
användningen av plastbärkassar samt 
saluföringsbegränsningar såsom förbud 
genom undantag från artikel 18 i 
direktiv 94/62/EG, med förbehåll för 
kraven i artiklarna 34–36 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

(6) Medlemsstaterna får tillämpa åtgärder 
i överensstämmelse med den nationella 
lagstiftningen och de specifika problemen, 
inbegripet ekonomiska instrument såsom 
skatter och avgifter som visat sig särskilt 
effektiva när det gäller att begränsa 
användningen av plastbärkassar samt 
saluföringsbegränsningar såsom förbud 
genom undantag från artikel 18 i 
direktiv 94/62/EG, med förbehåll för 
kraven i artiklarna 34–36 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

Or. bg

Ändringsförslag 69
Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) De åtgärder som medlemsstaterna ska
vidta kan bestå av ekonomiska instrument 
såsom skatter och avgifter som visat sig 
särskilt effektiva när det gäller att 
begränsa användningen av plastbärkassar
samt saluföringsbegränsningar såsom 
förbud genom undantag från artikel 18 i 
direktiv 94/62/EG, med förbehåll för 
kraven i artiklarna 34–36 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

(6) Icke-lagstiftande och icke-bindande 
EU-åtgärder som medlemsstaterna kan 
rekommenderas att vidta kan bestå av
frivilliga minskningssystem som omfattar 
positiva belöningsinstrument om en 
konsument väljer att återanvända en 
befintlig tunn plastbärkasse, en 
återanvändningsbar ”kasse för livet” som 
inte är av plast eller en ekologisk och 
biologiskt nedbrytbar kasse samt 
saluföringsbegränsningar såsom förbud 
genom undantag från artikel 18 i 
direktiv 94/62/EG, med förbehåll för 
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kraven i artiklarna 34–36 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna måste i sista hand fritt kunna välja hur de vill hantera miljöproblemet med 
plastbärkassar på ett realistiskt sätt som tar hänsyn till vad som fungerar för konsumenterna, 
praktiska omständigheter i människors liv och de ekonomiska begränsningar som de kan stå 
inför. Genom att använda positiva belöningssystem, såsom lojalitetskort eller prisavdrag, 
i stället för tvångsåtgärder kommer konsumenterna med mycket större sannolikhet att vara 
beredda att ändra sitt beteendemönster när det gäller att minska användningen av 
plastbärkassar. 

Ändringsförslag 70
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) De åtgärder som medlemsstaterna ska 
vidta kan bestå av ekonomiska instrument 
såsom skatter och avgifter som visat sig 
särskilt effektiva när det gäller att begränsa 
användningen av plastbärkassar samt 
saluföringsbegränsningar såsom förbud 
genom undantag från artikel 18 i 
direktiv 94/62/EG, med förbehåll för 
kraven i artiklarna 34–36 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

(6) De åtgärder som medlemsstaterna ska 
vidta bör bestå av avgifter som visat sig 
särskilt effektiva när det gäller att begränsa 
användningen av plastbärkassar. 
Medlemsstaterna bör se till att handlare 
inte tillhandahåller bärkassar inklusive 
biologiskt nedbrytbara kassar, särskilt 
plastbärkassar, kostnadsfritt på varans 
eller produktens försäljningsställe, med 
undantag för mycket tunna 
plastbärkassar eller alternativ till sådana 
mycket tunna plastbärkassar. 
Medlemsstaterna bör också kunna 
använda ekonomiska instrument såsom 
skatter samt saluföringsbegränsningar 
såsom förbud genom undantag från 
artikel 18 i direktiv 94/62/EG, med 
förbehåll för kraven i artiklarna 34–36 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt.

Or. en
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Ändringsförslag 71
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) De åtgärder som medlemsstaterna ska 
vidta kan bestå av ekonomiska instrument 
såsom skatter och avgifter som visat sig 
särskilt effektiva när det gäller att begränsa 
användningen av plastbärkassar samt 
saluföringsbegränsningar såsom förbud 
genom undantag från artikel 18 i 
direktiv 94/62/EG, med förbehåll för 
kraven i artiklarna 34–36 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

(6) De åtgärder som medlemsstaterna ska 
vidta kan bestå av ekonomiska instrument 
såsom skatter och avgifter som visat sig 
särskilt effektiva när det gäller att begränsa 
användningen av plastbärkassar samt 
saluföringsbegränsningar såsom förbud 
genom undantag från artikel 18 i 
direktiv 94/62/EG, med förbehåll för 
kraven i artiklarna 34–36 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.
Medlemsstaterna bör vidta åtgärder för att 
se till att tunna plastbärkassar inte 
hamnar på deponier.

Or. en

Ändringsförslag 72
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Utbildningsprogram riktade till 
konsumenter i allmänhet, och i synnerhet 
barn, bör spela en särskild roll för att 
minska användningen av plastkassar. 
Dessa utbildningsprogram bör 
genomföras både av medlemsstaterna och 
av producenter och återförsäljare vid 
varans eller produktens försäljningsställe.

Or. en



PE528.033v01-00 26/70 AM\1016927SV.doc

SV

Ändringsförslag 73
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Kassar som används för att slå in 
oförpackade produkter som säljs i lösvikt 
är nödvändiga för att upprätthålla god 
livsmedelshygien och konsumentsäkerhet 
och bör därför undantas från 
minskningsmålet i detta direktiv.

Or. en

Motivering

Att upprätthålla god livsmedelshygien och värna folkhälsan är av största betydelse. Kassar 
som används för att slå in oförpackade produkter som säljs i lösvikt är till för att upprätthålla 
god livsmedelshygien och konsumentsäkerhet, och det finns för närvarande inga alternativ 
som uppfyller samma syfte. Sådana kassar bör därför undantas från minskningsmålet.

Ändringsförslag 74
Anna Rosbach

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Mycket tunna plastbärkassar som 
används för att slå in torra, oförpackade 
livsmedel som säljs i lösvikt (såsom frukt, 
grönsaker och konfektyr) har också en 
viktig livsmedelshygienisk funktion. Icke 
desto mindre bidrar dessa bärkassar i 
betydande grad till nedskräpning, och
deras användning bör minskas eller 
ersättas successivt av bärkassar 
tillverkade av hållbara och förnybara 
material.

Or. en
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Ändringsförslag 75
Margrete Auken

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Kassar som används för att slå in 
fuktiga, oförpackade livsmedel som säljs i 
lösvikt, såsom rått kött, rå fisk och 
mejeriprodukter eller oförpackade 
beredda livsmedel, krävs av 
livsmedelshygieniska skäl och bör därför 
undantas från tillämpningen av detta 
direktiv.

Or. en

Motivering

Det finns för närvarande inga alternativ till att slå in oförpackade livsmedel som säljs i 
lösvikt, såsom rått kött, rå fisk och mejeriprodukter eller oförpackade beredda livsmedel, och 
dessa kassar bör därför undantas från tillämpningen av detta direktiv.

Ändringsförslag 76
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Tunna plastbärkassar som används 
för att slå in fuktiga eller oförpackade 
livsmedel eller livsmedel i lösvikt, till 
exempel kött, fisk och obehandlade 
mejerivaror, eller andra påsar för 
förvaring av oförpackade födoämnen 
avsedda att konsumeras omedelbart eller 
inom mycket kort tid efter köpet, och som 
är nödvändiga för livsmedelsvarornas 
hygien, bör inte tas med vid 
genomförandet av målen för detta 
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direktiv.

Or. fr

Motivering

Man bör inte begränsa användningen av vissa slag av kassar som behövs av hygieniska skäl 
och för att skydda konsumenten. Mycket tunna bärkassar av plast eller andra material, till 
exempel papper, som används för att slå in vissa slag av livsmedel som oftast är avsedda för 
omedelbar konsumtion bör inte tas med vid genomförandet av målen för detta direktiv.

Ändringsförslag 77
Sophie Auconie

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Tunna plastbärkassar som används 
för att slå in torra eller oförpackade 
livsmedel eller livsmedel i lösvikt, till 
exempel frukt, grönsaker och konfektyrer, 
är mer än bara ett medel för att bära 
varorna. De kan dock ge ett betydande 
bidrag till nedskräpning. Deras 
användning bör därför successivt minskas 
eller ersättas av bärkassar tillverkade av 
biobaserade och komposterbara material 
som utvunnits på ett hållbart sätt, eller av 
returmaterial.

Or. fr

Motivering

Föredragandens ändringsförslag 7 beträffande skäl 6b bör sträcka sig längre än till 
returpapper och nämna returmaterial i vidare mening.

Ändringsförslag 78
Margrete Auken
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Förslag till direktiv
Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) Mycket tunna plastbärkassar som 
används för att slå in torra, oförpackade 
livsmedel som säljs i lösvikt, såsom frukt, 
grönsaker och konfektyr, är mer än bara 
ett medel för att bära varorna. Sådana 
bärkassar kan dock i betydande grad 
bidra till nedskräpning. Deras 
användning bör därför minskas eller 
ersättas successivt av bärkassar som är 
komposterbara och som tillverkas av 
minst 50 procent biobaserade material 
som utvunnits på ett hållbart sätt, eller av 
returpapper.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör även titta på möjligheterna att minska användningen av mycket tunna 
plastbärkassar som används för att slå in torra varor som frukt, grönsaker och konfektyr. 
Alternativt skulle de kunna ersättas av bärkassar som är helt komposterbara och tillverkade 
av minst 50 procent biobaserade material som utvunnits på ett hållbart sätt, eller av 
returpapper.

Ändringsförslag 79
Biljana Borzan

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Åtgärder för att begränsa användningen 
av plastbärkassar bör inte leda till en 
ökning av den totala
förpackningsmängden.

(7) Åtgärder för att begränsa användningen 
av plastbärkassar bör inte leda till en 
ökning av den totala förpackningsmängd 
som är lika skadlig eller mer skadlig för 
miljön.

Or. hr
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Ändringsförslag 80
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Åtgärder för att begränsa användningen 
av plastbärkassar bör inte leda till en 
ökning av den totala 
förpackningsmängden.

(7) Åtgärder för att begränsa användningen 
av plastbärkassar bör leda till en ihållande 
minskning av användningen av tunna 
plastbärkassar och bör inte leda till en 
ökning av den totala 
förpackningsmängden.

Or. en

Ändringsförslag 81
Vittorio Prodi

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Åtgärder för att begränsa användningen 
av plastbärkassar bör inte leda till en 
ökning av den totala 
förpackningsmängden.

(7) Åtgärder för att begränsa användningen 
av icke komposterbara, icke biologiskt 
nedbrytbara tunna plastbärkassar bör inte 
leda till en ökning av den totala 
förpackningsmängden.

Or. en

Ändringsförslag 82
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Åtgärder för att begränsa användningen 
av plastbärkassar bör inte leda till en 
ökning av den totala 

(7) Åtgärder för att begränsa användningen 
av plastbärkassar bör inte leda till en 
ökning av den totala förpackningsmängden
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förpackningsmängden. och avfallsmängden.

Or. en

Ändringsförslag 83
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Europeiska unionen bör uppmuntra 
till att en större andel av de plastkassar 
som används i medlemsstaterna bör vara 
tillverkade av nedbrytningsbara och 
komposterbara material vilka har mindre 
negativ miljöpåverkan än traditionella 
plastmaterial.

Or. sv

Ändringsförslag 84
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Bestämmelserna i detta direktiv bör 
också gälla för biologiskt nedbrytbara 
kassar. De är ett övergångsverktyg som 
inte bör marknadsföras som ett långsiktigt 
alternativ till engångskassar i plast. 
Minskningen av den totala användningen 
av påsar bör även fortsatt vara målet med 
direktivet.

Or. en
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Motivering

Biologiskt nedbrytbara påsar produceras antingen med hjälp av petroleumprodukter eller 
stärkelserika grödor, och nedbrytningen av dem har okända kortsiktiga effekter på miljön, 
särskilt för djuren som lever i havet.

Ändringsförslag 85
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7b) Skadliga ämnen, inte minst 
hormonstörande kemikalier, ska helt 
förbjudas i plastkassar för att säkerställa 
ett gott skydd av miljön och av 
människors hälsa. 

Or. sv

Ändringsförslag 86
Christa Klass, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. För att den inre marknadens funktion 
inte ska påverkas bör samma villkor för 
de använda materialen gälla i hela EU. 
Diskriminering av enskilda material i 
enskilda medlemsstater försvårar 
återvinningen och handeln.

Or. de

Ändringsförslag 87
Margrete Auken
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 94/62/EG
Artikel 3 – led -2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I artikel 3 ska följande punkt införas 
som punkt -2a:

”-2a. bärkassar: kassar som 
tillhandahålls konsumenterna på varans 
eller produktens försäljningsställe i syfte 
att bära varor. Kassar som behövs av 
livsmedelshygieniska skäl för att slå in 
fuktiga, oförpackade livsmedel som säljs i 
lösvikt, såsom rått kött, fisk och 
mejeriprodukter eller oförpackade 
beredda livsmedel ska inte anses vara 
bärkassar.”

Or. en

Motivering

Föredraganden föreslår att tillämpningsområdet för denna ändringsakt utvidgas till alla 
bärkassar. Därför bör det införas en allmän definition av bärkassar. Det bör emellertid 
förtydligas att kassar som behövs av livsmedelshygieniska skäl för fuktiga, oförpackade 
livsmedel eller beredda livsmedel undantas från denna definition.

Ändringsförslag 88
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1a (new)
Direktiv 94/62/EG
Artikel 3 – punkt -2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I artikel 3 ska följande led infogas 
som punkt -2a:

”-2a. tunna plastbärkassar: kassar som 
tillhandahålls konsumenterna på varans 
eller produktens försäljningsställe, med 
undantag för kassar som behövs för att 
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omsluta oförpackade livsmedel eller 
oförpackade födoämnen eller drycker 
avsedda för konsumtion omedelbart eller 
inom mycket kort tid efter köpet.”

Or. fr

Motivering

Man bör inte begränsa användningen av vissa slag av kassar som behövs av hygieniska skäl 
och för att skydda konsumenten. Mycket tunna bärkassar av plast eller andra material, till 
exempel papper, som används för att slå in vissa slag av livsmedel som oftast är avsedda för 
omedelbar konsumtion bör inte tas med vid genomförandet av målen för detta direktiv.

Ändringsförslag 89
Christa Klaß, Julie Girling

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 94/62/EG
Artikel 3 – led -2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I artikel 3 ska följande punkt införas 
som punkt -2a:

”-2a. bärkassar: kassar som 
tillhandahålls konsumenterna vid kassan 
för att göra det lättare att bära varor och 
produkter, med undantag för sådana 
kassar som behövs av hygieniska skäl och 
som är avsedda att innehålla oförpackade 
livsmedel eller livsmedel och drycker som 
är avsedda att konsumeras direkt efter, 
eller mycket snart efter, inköp.”

Or. en

Motivering

Direktivets tillämpningsområde bör utvidgas till att gälla alla sorters kassar som används för 
att bära varor från försäljningsstället. Emellertid behövs kassar i vissa situationer av 
livsmedelshygieniska skäl eller för konsumenternas (och således folkhälsans) säkerhet eller av 
bekvämlighetsskäl. I sådana situationer skulle t.ex. återanvändbara kassar av hygieniska skäl 
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inte komma på fråga.

Ändringsförslag 90
Mara Bizzotto

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 94/62/EG 
Artikel 3 – punkt 2a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. tunna plastbärkassar: kassar framställda 
av plastmaterial enligt definitionen i 
artikel 3.1 i kommissionens 
förordning (EU) nr 10/2011* med en 
väggtjocklek av mindre än 50 mikrometer, 
och som tillhandahålls konsumenterna på 
varans eller produktens försäljningsställe.

2a. tunna plastbärkassar: kassar framställda 
av plastmaterial enligt definitionen i 
artikel 3.1 i kommissionens 
förordning (EU) nr 10/2011* med en 
väggtjocklek av mindre än 20 mikrometer, 
och som tillhandahålls konsumenterna på 
varans eller produktens försäljningsställe.

Or. it

Ändringsförslag 91
Christa Klass, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1
Direktiv 94/62/EG
Artikel 3 – punkt 2a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. tunna plastbärkassar: kassar framställda 
av plastmaterial enligt definitionen i 
artikel 3.1 i kommissionens 
förordning (EU) nr 10/2011* med en 
väggtjocklek av mindre än 50 mikrometer, 
och som tillhandahålls konsumenterna på 
varans eller produktens försäljningsställe.

2a. tunna plastbärkassar: kassar framställda 
av plastmaterial enligt definitionen i 
artikel 3.1 i kommissionens 
förordning (EU) nr 10/2011* med en 
väggtjocklek av mindre än 25 mikrometer, 
och som tillhandahålls konsumenterna i 
kassan på varans eller produktens 
försäljningsställe.

Or. de
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Motivering

Om tjockleken begränsas till 50 mikrometer får man en ökad framställning av ännu tjockare 
plastkassar och därmed ett slöseri med resurser. Det är problematiskt från ekologisk och 
ekonomisk synpunkt. Därför är det mer målinriktat att begränsa tjockleken till 25 mikrometer.

Ändringsförslag 92
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 94/62/EG
Artikel 3 – led 2a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. tunna plastbärkassar: kassar framställda 
av plastmaterial enligt definitionen i 
artikel 3.1 i kommissionens 
förordning (EU) nr 10/2011* med en 
väggtjocklek av mindre än 50 mikrometer,
och som tillhandahålls konsumenterna på 
varans eller produktens försäljningsställe.

2a. tunna plastbärkassar: kassar framställda 
av plastmaterial enligt definitionen i 
artikel 3.1 i kommissionens 
förordning (EU) nr 10/2011* med en 
väggtjocklek av mindre än 50 mikrometer
som kan återanvändas mindre än 
125 gånger och som tillhandahålls 
konsumenterna på varans eller produktens 
försäljningsställe.

Or. en

Ändringsförslag 93
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 96/62/EG
Artikel 3 – punkt 2 a 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. tunna plastbärkassar: kassar 
framställda av plastmaterial enligt 
definitionen i artikel 3.1 i kommissionens 
förordning (EU) nr 10/2011* med en 
väggtjocklek av mindre än 50 mikrometer, 
och som tillhandahålls konsumenterna på 

2a. plastbärkassar: kassar framställda av 
plastmaterial enligt definitionen i artikel 
3.1 i kommissionens förordning (EU) nr
10/2011* som tillhandahålls 
konsumenterna på varans eller produktens 
försäljningsställe.
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varans eller produktens försäljningsställe.

Or. es

Ändringsförslag 94
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 94/62/EG
Artikel 3 – led 2a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. tunna plastbärkassar: kassar framställda 
av plastmaterial enligt definitionen i 
artikel 3.1 i kommissionens 
förordning (EU) nr 10/2011* med en
väggtjocklek av mindre än 50 mikrometer, 
och som tillhandahålls konsumenterna på 
varans eller produktens försäljningsställe.

2a. tunna plastbärkassar: kassar framställda 
av plastmaterial enligt definitionen i 
artikel 3.1 i kommissionens 
förordning (EU) nr 10/2011* med ett 
minsta tröskelvärde för väggtjocklek av
minst 50 mikrometer, och som 
tillhandahålls konsumenterna på varans 
eller produktens försäljningsställe.

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag införs ett minsta tröskelvärde för väggtjocklek på EU-nivå för 
medlemsstaterna. Medlemsstaterna är emellertid fria att definiera påsar som är tjockare än 
50 mikrometer som tunna bärkassar, i enlighet med sina respektive inhemska krav. Detta är 
det bästa sättet att undvika att straffa medlemsstater som redan har vidtagit effektiva åtgärder 
på detta område, och ger övriga medlemsstater möjlighet att fritt välja de lösningar som är 
lämpligast för deras avfallshanteringssystem.

Ändringsförslag 95
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 94/62/EG
Artikel 3 – led 2a 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. tunna plastbärkassar: kassar framställda 
av plastmaterial enligt definitionen i
artikel 3.1 i kommissionens 
förordning (EU) nr 10/2011* med en 
väggtjocklek av mindre än 50 mikrometer, 
och som tillhandahålls konsumenterna på 
varans eller produktens försäljningsställe.

2a. tunna plastbärkassar: kassar framställda 
av plastmaterial enligt definitionen i 
artikel 3.1 i kommissionens 
förordning (EU) nr 10/2011* som 
vanligtvis har en väggtjocklek av mindre 
än 50 mikrometer, och som tillhandahålls 
konsumenterna på varans eller produktens 
försäljningsställe.

Or. en

Ändringsförslag 96
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1
Direktiv 94/62/EG 
Artikel 3 – led 2a 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. tunna plastbärkassar: kassar
framställda av plastmaterial enligt 
definitionen i artikel 3.1 i kommissionens 
förordning (EU) nr 10/2011* med en 
väggtjocklek av mindre än 50 mikrometer, 
och som tillhandahålls konsumenterna på 
varans eller produktens försäljningsställe.

2a. tunna plastbärkassar: engångskassar
framställda av plastmaterial enligt 
definitionen i artikel 3.1 i kommissionens 
förordning (EU) nr 10/2011* som 
tillhandahålls konsumenterna på varans 
eller produktens försäljningsställe.

Or. en

Motivering

Att fastställa en väggtjocklek av 50 mikrometer är en kontraproduktiv åtgärd som drar alla 
medlemsstater över en kam. Det är inte lämpligt eftersom medlemsstaterna har mycket olika 
traditioner när det gäller användning av plastkassar. Tonvikten bör i stället läggas vid 
återanvändbarhet, påsarnas kvalitet och konsumentkampanjer. Det finns många starka och 
återanvändbara plastkassar med väggar som är tunnare än 50 mikrometer.
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Ändringsförslag 97
Margrete Auken

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1b (nytt)
Direktiv 94/62/EG
Artikel 3 – led 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) I artikel 3 ska följande punkt införas 
som punkt 2b:

”2b. mycket tunna plastbärkassar: kassar 
framställda av plastmaterial enligt 
definitionen i artikel 3.1 i 
förordning (EU) nr 10/2011 med en 
väggtjocklek av mindre än 
10 mikrometer.”

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag hänger ihop med den nya definitionen av bärkassar som införts av 
föredraganden. På grund av mycket tunna plastbärkassars speciella användningsområde bör 
de få en egen definition. Definitionen bör utgå från en väggtjocklek på mindre än 
10 mikrometer.

Ändringsförslag 98
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 94/62/EG
Artikel 3 – led 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I artikel 3 ska följande punkt införas 
som punkt 2b:

”2b. återanvändbara kassar: kassar som 
kan återanvändas minst 125 gånger.”

Or. en
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Ändringsförslag 99
Margrete Auken

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1c (nytt)
Direktiv 94/62/EG
Artikel 3 – led 2c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1c) I artikel 3 ska följande punkt införas 
som punkt 2c:

”2c. biobaserade material: material 
utvunna ur biomassa.”

Or. en

Motivering

En tydlig definition av biobaserade material bör ges. I enlighet med befintlig terminologi som 
används av Europeiska standardiseringskommittén (CEN) bör definitionen endast hänvisa till 
materialets ursprung.

Ändringsförslag 100
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2b (nytt)
Direktiv 94/62/EG
Artikel 3 – led 2c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) I artikel 3 ska följande punkt införas 
som punkt 2c:

”2c. kassar som är biologiskt nedbrytbara 
under industriella förhållanden: kassar 
som är nedbrytbara i 
industrianläggningar i enlighet med 
EU-standarden EN 13432, och som 
därför måste samlas in i slutet av sin 
livscykel.”
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Or. en

Ändringsförslag 101
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2c (nytt)
Direktiv 94/62/EG
Artikel 3 – led 2d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2c) I artikel 3 ska följande punkt införas 
som punkt 2d:

”2d. kassar som är biologiskt nedbrytbara 
under omgivande förhållanden: kassar 
som kan släppas ut i naturen under alla 
omständigheter (t.ex. i vatten eller på 
jord) och som kommer att brytas ner inom 
20 veckor och återföra värdefulla material 
till ekosystemet. Biologiskt nedbrytbara 
kassar som är nedbrytbara under 
omgivande förhållanden som kan brytas 
ner i jord men inte i vatten ska ha en 
väggtjocklek av minst 50 mikrometer.”

Or. en

Ändringsförslag 102
Margrete Auken

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 94/62/EG
Artikel 3 – led 2d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I artikel 3 ska följande punkt införas 
som punkt 2d:

”2d. komposterbara bärkassar: bärkassar 
som bryts ner till minst 90 procent inom 
12 veckor vid industriell kompostering.”
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Or. en

Motivering

Bärkassar bör inte skapa problem vid kompostering. Därför bör de kunna brytas ner inom 
standardtiden för kompostering i industrianläggningar.

Ändringsförslag 103
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 94/62/EG
Artikel 4 – punkt -1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I artikel 4 ska följande punkt införas 
som punkt -1a:

”-1a. Medlemsstaterna ska se till att 
förpackningar tillverkas på ett sådant sätt 
att de inte innehåller substanser i 
koncentrationer över 0,01 procent som är 
cancerframkallande, mutagena, 
hormonstörande eller giftiga för 
fortplantningen, och de ska även se till att 
de inte innehåller oxo-fragmenterbara 
plastmaterial, enligt beskrivning i relevant 
EU-lagstiftning. Dessa åtgärder ska vidtas 
senast den …*.

____________

* EUT: För in datumet – två år efter att 
detta direktiv har trätt i kraft.”

Or. en

Ändringsförslag 104
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
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Direktiv 94/62/EG
Artikel 4 – punkt 1a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att 
uppnå minskad förbrukning av tunna 
plastbärkassar på deras territorium inom 
två år från ikraftträdandet av detta direktiv.

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att 
uppnå en ihållande minskad förbrukning
på minst 80 procent av tunna 
plastbärkassar på deras territorium jämfört 
med den genomsnittliga användningen
inom EU 2010 inom två år från 
ikraftträdandet av detta direktiv.

Or. en

Motivering

Vi måste se till att medlemsstaterna vidtar åtgärder med långsiktig effekt. Därför bör målet 
också gälla efter den tidpunkt som fastställs i direktivet (två år efter dess ikraftträdande).

Ändringsförslag 105
Vittorio Prodi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 94/62/EG
Artikel 4 – punkt 1a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att 
uppnå minskad förbrukning av tunna 
plastbärkassar på deras territorium inom 
två år från ikraftträdandet av detta direktiv.

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att 
uppnå minskad förbrukning av icke 
biologiskt nedbrytbara, icke 
komposterbara tunna plastbärkassar enligt 
EU-standarden EN 13432 på deras 
territorium inom två år från ikraftträdandet 
av detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 106
Sophie Auconie
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 94/62/EG
Artikel 4 – punkt 1a – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att
uppnå minskad förbrukning av tunna 
plastbärkassar på deras territorium inom 
två år från ikraftträdandet av detta direktiv.

Medlemsstater i vilka förbrukningen av 
tunna plastbärkassar överstiger 
40 enheter per invånare och år ska vidta 
åtgärder för att minska denna förbrukning 
på deras territorium inom två år från 
ikraftträdandet av detta direktiv, så att 
målet 40 kassar per invånare och år kan 
uppnås. Övriga medlemsstater uppmanas 
också att fortsätta sina insatser för 
minskad förbrukning av tunna 
plastbärkassar.

Or. fr

Motivering

Medlemsstater som redan har gjort stora insatser bör inte bestraffas.

Ändringsförslag 107
Marina Yannakoudakis, Julie Girling

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 94/62/EG
Artikel 4 – punkt 1a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att 
uppnå minskad förbrukning av tunna 
plastbärkassar på deras territorium inom 
två år från ikraftträdandet av detta direktiv.

Medlemsstaterna ska uppmuntras att vidta 
åtgärder för att uppnå minskad förbrukning 
av tunna plastbärkassar på deras territorium 
inom två år från ikraftträdandet av detta 
direktiv.

Or. en
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Ändringsförslag 108
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 94/62/EG 
Artikel 4 – punkt 1a – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att 
uppnå minskad förbrukning av tunna 
plastbärkassar på deras territorium inom 
två år från ikraftträdandet av detta direktiv.

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att 
uppnå minskad förbrukning av tunna 
plastbärkassar med minst 70 % jämfört 
med genomsnittsförbrukningen i unionen 
2010 på deras territorium inom två år från 
ikraftträdandet av detta direktiv.

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att 
uppnå minskad förbrukning av tunna 
plastbärkassar med minst 80 % jämfört 
med genomsnittsförbrukningen i unionen 
2010 på deras territorium inom fyra år 
från ikraftträdandet av detta direktiv.

Or. es

Ändringsförslag 109
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 94/62/EG
Artikel 4 – punkt 1a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att 
uppnå minskad förbrukning av tunna
plastbärkassar på deras territorium inom 
två år från ikraftträdandet av detta direktiv.

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att 
uppnå minskad förbrukning av 
plastbärkassar och främja deras 
återanvändning och återvinning på deras 
territorium inom två år från ikraftträdandet 
av detta direktiv.

Or. es
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Ändringsförslag 110
Daciana Octavia Sârbu

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 94/62/EG
Artikel 4 – punkt 1a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att 
uppnå minskad förbrukning av tunna 
plastbärkassar på deras territorium inom 
två år från ikraftträdandet av detta direktiv.

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att 
uppnå en betydligt minskad förbrukning av 
tunna plastbärkassar på deras territorium 
inom två år från ikraftträdandet av detta 
direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 111
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 94/62/EG
Artikel 4 – punkt 1a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för 
att uppnå minskad förbrukning av tunna 
plastbärkassar på deras territorium inom 
två år från ikraftträdandet av detta direktiv.

1a. Medlemsstaterna ska inom två år från 
ikraftträdandet av detta direktiv vidta 
åtgärder som syftar till att uppnå en 
minskning på minst 50 procent under 5 år 
efter antagandet av nationella åtgärder av
förbrukningen av tunna plastbärkassar på 
deras territorium jämfört med den 
genomsnittliga användningen inom EU 
2010.

Genom undantag från vad som sägs i det 
första stycket ska medlemsstaterna vidta 
åtgärder för att på deras territorium 
åstadkomma en minskad användning av 
tunna plastbärkassar som behövs av 
hygieniska skäl och som är avsedda att 
innehålla oförpackade livsmedel eller 
livsmedel och drycker som är avsedda att 
konsumeras direkt efter, eller mycket 
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snart efter, inköp.

Or. en

Ändringsförslag 112
Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 94/62/EG
Artikel 4 – punkt 1a – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att 
uppnå minskad förbrukning av tunna 
plastbärkassar på deras territorium inom 
två år från ikraftträdandet av detta direktiv.

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att 
uppnå minskad förbrukning av tunna 
plastbärkassar på deras territorium inom 
två år från ikraftträdandet av detta direktiv.
De bör i förekommande fall se till att 
hänsyn tas till minskningar som redan 
har uppnåtts genom olika genomförda 
sektorsvisa insatser, så att dubbelarbete 
med befintliga handlingsplaner undviks.

Or. fr

Motivering

I Frankrike har ett stort antal frivilliga program utvecklats som har lett till att antalet tunna 
plastbärkassar har minskat med mer än 90 procent sedan 2002. De frivilliga insatser som 
redan gjorts bör också erkännas (i den mån som deras resultat kan påvisas), och 
dubbelarbete mellan nya nationella åtgärder och redan införda rutiner bör undvikas.

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 94/62/EG
Artikel 4 – punkt 1a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att
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uppnå minskad förbrukning av tunna 
plastbärkassar på deras territorium inom 
två år från ikraftträdandet av detta 
direktiv.

fram till 2018 uppnå minskad förbrukning
med 80 procent av tunn plast på deras 
territorium jämfört med deras 
genomsnittliga användning 2010.

Or. en

Ändringsförslag 114
Marusya Lyubcheva

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 94/62/EG
Artikel 4 – punkt 1а – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att
uppnå minskad förbrukning av tunna 
plastbärkassar på deras territorium inom 
två år från ikraftträdandet av detta direktiv.

Medlemsstaterna ska utarbeta program 
och vidta konkreta åtgärder för att
genomföra dem i uppnåendet av minskad 
förbrukning av tunna plastbärkassar på 
deras territorium inom två år från 
ikraftträdandet av detta direktiv.

Or. bg

Ändringsförslag 115
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 64/62/EG
Artikel 4 – punkt 1a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att 
uppnå minskad förbrukning av tunna 
plastbärkassar på deras territorium inom 
två år från ikraftträdandet av detta direktiv.

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att 
uppnå minskad förbrukning med minst 
80 procent av tunna plastbärkassar på 
deras territorium inom två år från 
ikraftträdandet av detta direktiv. Från
2020 ska medlemsstaterna göra tunna 
plastkassar otillgängliga, inbegripet 
biologiskt nedbrytbara sådana.
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Or. en

Motivering

Prisåtgärder är inte tillräckligt för att minska användningen av plastkassar. Ett förbud mot 
engångskassar i plast skulle vara det bästa alternativet när det gäller miljöpåverkan, jämfört 
med alla andra alternativ som kommissionen har övervägt.

Ändringsförslag 116
Anna Rosbach

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 94/62/EG 
Artikel 4 – punkt 1a – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minskningarna ska uppmätas med 
hänvisning till det [totala antalet tunna 
plastbärkassar som användes 
kalenderåret 2010] (”referensvärdet”), 
såvida medlemsstaterna inte redan har 
vidtagit åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 117
Christa Klass, Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 94/62/EG 
Artikel 4 – punkt 1a – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska därvid i synnerhet 
granska i vilken utsträckning 
tillhandahållandet av plastbärkassar mot 
betalning i livsmedelsdetaljhandeln kan 
bidra till en minskning.
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Or. de

Ändringsförslag 118
Mara Bizzotto

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 94/62/EG
Artikel 4 – punkt 1a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtgärder kan bestå av nationella 
minskningsmål, ekonomiska instrument
och saluföringsbegränsningar genom 
undantag från artikel 18 i detta direktiv.

Dessa åtgärder kan bestå av nationella 
minskningsmål och ekonomiska 
instrument.

Or. it

Ändringsförslag 119
Christa Klass, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 94/62/EG
Artikel 4 – punkt 1a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtgärder kan bestå av nationella 
minskningsmål, ekonomiska instrument
och saluföringsbegränsningar genom 
undantag från artikel 18 i detta direktiv.

Dessa åtgärder kan bestå av nationella 
minskningsmål och ekonomiska 
instrument.

Or. de

Motivering

Det behövs inte några förbud för att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar. Det finns 
mindre ingripande sätt att uppnå målet som har fungerat bra i vissa medlemsstater, t.ex. att 
sälja plastbärkassarna.

Ändringsförslag 120
Anna Rosbach
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 94/62/EG
Artikel 4 – punkt 1a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtgärder kan bestå av nationella 
minskningsmål, ekonomiska instrument 
och saluföringsbegränsningar genom 
undantag från artikel 18 i detta direktiv.

Medlemsstaterna kan använda nationella 
minskningsmål eller nationella förbud, 
ekonomiska instrument och 
saluföringsbegränsningar genom undantag 
från artikel 18 i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 121
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 94/62/EG
Artikel 4 – punkt 1a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtgärder kan bestå av nationella 
minskningsmål, ekonomiska instrument 
och saluföringsbegränsningar genom 
undantag från artikel 18 i detta direktiv.

Dessa åtgärder kan bestå av nationella 
minskningsmål, ekonomiska instrument 
och saluföringsbegränsningar genom 
undantag från artikel 18 i detta direktiv.
Sådana åtgärder ska dock inte utgöra ett 
medel för godtycklig diskriminering eller 
en förtäckt begränsning av handeln 
mellan medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Åtgärder för att minska användningen av tunna plastbärkassar bör vara proportionerliga och 
icke-diskriminerande och inte heller bryta mot fördragets bestämmelser om den inre 
marknaden.
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Ändringsförslag 122
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 94/62/EG
Artikel 4 – punkt 1a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtgärder kan bestå av nationella 
minskningsmål, ekonomiska instrument 
och saluföringsbegränsningar genom 
undantag från artikel 18 i detta direktiv.

Dessa åtgärder kan bestå av nationella 
minskningsmål, konsumentkampanjer och 
kampanjer genomförda av företag, t.ex.
dagligvaruhandlare, frivilliga åtaganden,
ekonomiska instrument och 
saluföringsbegränsningar genom undantag 
från artikel 18 i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 123
Marina Yannakoudakis, Julie Girling

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 94/62/EG
Artikel 4 – punkt 1a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtgärder kan bestå av nationella 
minskningsmål, ekonomiska instrument
och saluföringsbegränsningar genom 
undantag från artikel 18 i detta direktiv.

Icke lagstiftande och icke bindande
åtgärder som rekommenderas till 
medlemsstaterna kan bestå av frivilliga 
minskningsprogram som omfattar positiva
ekonomiska belöningsinstrument och 
saluföringsbegränsningar genom undantag 
från artikel 18 i detta direktiv.

Or. en

Motivering

Det bör vara upp till medlemsstaterna att ta ett slutgiltigt beslut om hur de vill hantera 
miljöproblemet med plastbärkassar på ett realistiskt sätt som tar hänsyn till vad som fungerar 
för konsumenterna, de praktiska aspekterna av deras liv och de ekonomiska begränsningar de 
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kan tänkas uppleva. Genom användning av positiva belöningsinstrument, såsom kundkort 
eller rabatter, i stället för påtvingade sanktioner, är det mer troligt att konsumenterna blir 
villiga att ändra sitt beteende och minska användningen av plastbärkassar.

Ändringsförslag 124
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 94/62/EG
Artikel 4 – punkt 1a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtgärder kan bestå av nationella 
minskningsmål, ekonomiska instrument 
och saluföringsbegränsningar genom 
undantag från artikel 18 i detta direktiv.

Dessa åtgärder kan bestå av
utbildningsprogram för konsumenter i 
allmänhet och barn i synnerhet, nationella 
minskningsmål, ekonomiska instrument 
och saluföringsbegränsningar genom 
undantag från artikel 18 i detta direktiv.
Sådana saluföringsbegränsningar ska 
emellertid inte inbegripa ett totalt förbud 
mot användning av tunna plastbärkassar.

Or. en

Ändringsförslag 125
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 94/62/EG 
Artikel 4 – punkt 1a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtgärder kan bestå av nationella 
minskningsmål, ekonomiska instrument 
och saluföringsbegränsningar genom 
undantag från artikel 18 i detta direktiv.

Dessa åtgärder kan bestå av nationella 
minskningsmål, ekonomiska instrument 
och saluföringsbegränsningar genom 
undantag från artikel 18 i detta direktiv. Av 
hygieniska skäl och på grund av 
livsmedelssäkerhet, konsumtionsvanor 
och existerande alternativ samt för att 
förhindra att livsmedel slutar som avfall, 
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får medlemsstaterna tillämpa mindre 
strikta bestämmelser eller göra undantag 
för plastbärkassar som har en tjocklek på 
mindre än 10 mikrometer. 
Medlemsstaterna får även tillämpa 
mindre strikta bestämmelser för 
plastbärkassar som är tjockare än 
50 mikrometer eftersom de oftare 
återanvänds.

Or. es

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 94/62/EG
Artikel 4 – punkt 1a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtgärder kan bestå av nationella 
minskningsmål, ekonomiska instrument 
och saluföringsbegränsningar genom 
undantag från artikel 18 i detta direktiv.

Dessa åtgärder ska bestå av innovativa 
lösningar, nationella minskningsmål, 
ekonomiska instrument och 
saluföringsbegränsningar genom undantag 
från artikel 18 i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 127
Marusya Lyubcheva

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 94/62/EG
Artikel 4 – punkt 1a – stycke 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtgärder kan bestå av nationella 
minskningsmål, ekonomiska instrument 
och saluföringsbegränsningar genom 
undantag från artikel 18 i detta direktiv.

Dessa program ska bestå av nationella 
minskningsmål, ekonomiska instrument 
och saluföringsbegränsningar genom 
undantag från artikel 18 i detta direktiv.
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Or. bg

Ändringsförslag 128
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 94/62/EG
Artikel 4 – punkt 1a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtgärder kan bestå av nationella 
minskningsmål, ekonomiska instrument 
och saluföringsbegränsningar genom 
undantag från artikel 18 i detta direktiv.

Dessa åtgärder kan bestå av nationella 
minskningsmål, ekonomiska instrument 
och lagstiftningsinstrument och
saluföringsbegränsningar genom undantag 
från artikel 18 i detta direktiv.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2d (nytt)
Direktiv 94/62/EG
Artikel 4 – punkt 1b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2d) I artikel 4 ska följande punkt införas 
som punkt 1b:

”1b. Oxo-biologiskt nedbrytbara kassar 
kan inte uppfylla målen i detta direktiv 
och ska förbjudas.”

Or. en

Ändringsförslag 130
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2a (nytt)
Direktiv 94/62/EG
Artikel 4 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I artikel 4 ska följande punkt införas 
som punkt 1b:

”1b. Tunna plastbärkassar som är 
biologiskt nedbrytbara och som kan 
återvinnas med hjälp av biologisk 
behandling ska undantas från åtgärderna 
i detta direktiv då samtliga följande villkor 
uppfylls:

a) De tillhandahålls inte gratis.

b) De används i områden där de tillåts av 
de behöriga myndigheter som har ansvar 
för avfallshanteringen som en del i 
bioavfallsinsamling och program för 
materialutnyttjande. 

c) De är tydligt märkta med information 
till konsumenterna om att de är föremål 
för separat insamling av bioavfall.

d) De uppfyller standarden EN 13432.

e) De kan underkastas biologisk 
nedbrytning på ett sådant sätt att allt 
material under naturliga förhållanden 
bryts ned till koldioxid, biomassa och 
vatten på mindre än två år.”

Or. en

Ändringsförslag 131
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 94/62/EG
Artikel 4 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I artikel 4 ska följande punkt införas 
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som punkt 1b:

”1b. Medlemsstater som har infört 
biologisk avfallsbehandling får undanta 
tunna plastbärkassar som följer 
standarden EN 13432 från 
tillämpningsområdet för detta direktiv, 
under förutsättning att alla följande 
villkor uppfylls:

i) De är inte kostnadsfria.

ii) De tillåts av de behöriga myndigheter 
som är ansvariga för avfallshanteringen 
inom ramen för program för biologisk 
avfallsbehandling.

iii) De är tydligt märkta med 
konsumentinformation om deras vidare 
användning för biologisk 
avfallshantering.

iv) De kan brytas ned biologiskt på ett 
sådant sätt att allt material under 
naturliga förhållanden bryts ned till 
koldioxid, biomassa och vatten inom 
två år, enligt kraven i den relevanta 
CEN-standarden.”

Or. en

Motivering

Det effektivaste sättet att minska onödig konsumtion av bärkassar är att införa en avgift för 
varje kasse. Mycket tunna plastpåsar som behövs av livsmedelshygieniska skäl bör vara ett 
undantag. Medlemsstater som har infört biologisk avfallsbehandling får undanta 
komposterbara tunna plastbärkassar som följer standarden EN 13432 från 
tillämpningsområdet för detta direktiv.

Ändringsförslag 132
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 94/62/EG
Artikel 4 – punkt 1b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I artikel 4 ska följande punkt införas 
som punkt 1b:

”1b. Plastkassar som används för att slå 
in lösa, oförpackade produkter ska 
undantas från det minskningsmål som 
avses i punkt 1a eftersom de behövs av 
livsmedelshygieniska skäl och för 
konsumentsäkerhetens skull.”

Or. en

Motivering

Det är av största vikt att garantera livsmedelshygienen och folkhälsan. Kassar som används 
för att slå in lösa, oförpackade produkter används av livsmedelshygieniska skäl och för 
konsumentsäkerhetens skull, och det finns för närvarande inga alternativ för att åstadkomma 
detta. Sådana kassar bör därför undantas från det minskningsmål som avses i punkt 1a.

Ändringsförslag 133
Christa Klaß

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 94/62/EG
Artikel 4 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I artikel 4 ska följande punkt införas 
som punkt 1b:

”1b. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder 
för att se till att livsmedelsåterförsäljare 
inte tillhandahåller tunna bärkassar 
kostnadsfritt. Medlemsstaterna ska se till 
att livsmedelsåterförsäljare tar ut en 
verksam och proportionerlig avgift för 
tunna plastbärkassar.”

Or. en
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Ändringsförslag 134
Gerben-Jan Gerbrandy

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 94/62/EG
Artikel 4 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I artikel 4 ska följande punkt införas 
som punkt 1b:

”1b. Medlemsstaterna ska se till att 
åtgärderna för att begränsa 
användningen av plastbärkassar inte 
leder till en ökning av den totala 
förpackningsmängden.”

Or. en

Ändringsförslag 135
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 94/62/EG
Artikel 4 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I artikel 4 ska följande punkt 1b 
införas:

”1b. I enlighet med försiktighetsprincipen 
ska Europeiska unionen verka för att 
skadliga hormonstörande kemikalier helt 
ska förbjudas i plastkassar för att 
säkerställa ett gott skydd av miljön och av 
människors hälsa.”

Or. sv

Ändringsförslag 136
Margrete Auken
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 94/62/EG
Artikel 4 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I artikel 4 ska följande punkt införas 
som punkt 1b:

”1b. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder 
för att se till att återförsäljare inte 
tillhandahåller tunna bärkassar 
kostnadsfritt, med undantag för mycket 
tunna plastbärkassar, eller alternativ till 
sådana mycket tunna plastbärkassar som 
avses i punkt 1c i denna artikel.
Medlemsstaterna ska se till att 
återförsäljare tar ut en verksam och 
proportionerlig avgift för tunna 
plastbärkassar för att det ska gå att nå det 
minskningsmål som avses i punkt 1a i 
denna artikel. Medlemsstaterna ska se till 
att återförsäljare tar minst lika mycket 
betalt för andra bärkassar. 
Medlemsstaterna ska vidta dessa åtgärder 
senast ...*. Medlemsstater som har infört 
särskild insamling av bioavfall får ålägga 
återförsäljarna att sänka priset med upp 
till 50 % för tunna plastbärkassar som är 
komposterbara och tillverkade av minst 
50 % biobaserade material som hanteras 
på ett hållbart sätt.

________________

*EUT: Infoga datumet – ett år efter 
ikraftträdandet av detta direktiv.”

Or. en

Motivering

Det effektivaste sättet att minska onödig konsumtion av bärkassar är att inte längre 
tillhandahålla dem kostnadsfritt. Detta bör gälla för alla bärkassar, inte bara sådana av 
plast, utom mycket tunna plastbärkassar eller alternativ till sådana. Medlemsstater som har 
infört särskild insamling av bioavfall får minska avgiften med upp till 50 % för helt 
komposterbara tunna plastbärkassar. Detta blir en drivkraft för att övergå till sådana kassar 
endast då korrekt behandling säkerställs.
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Ändringsförslag 137
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2a (nytt)
Direktiv 94/62/EG
Artikel 4 – punkt 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I artikel 4 ska följande punkt 1b 
infogas:

”1 b. Medlemsstaterna ska ta hänsyn till 
kriterier som ekodesign i sina nationella 
förebyggandeprogram innan en produkt 
släpps ut på marknaden, för att 
användningen av plastkassar och tunna 
plastbärkassar i synnerhet begränsas till 
de fall då deras användning bör tillåtas 
för vissa produkter av hygieniska skäl och 
på grund av livsmedelssäkerhet eller för 
att det inte finns något mer hållbart 
förpackningsalternativ.”

Or. es

Motivering

I fråga om till exempel vissa elektroniska produkter eller textilier, tenderar förpackningarna 
eller kartongerna att innehålla innerförpackningar som ofta är onödiga: paket med skjortor 
med innerplastpåsar, hushållsapparater i kartong med en påse för varje sladd osv.

Ändringsförslag 138
Anna Rosbach

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 94/62/EG
Artikel 4 – punkt 1b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I artikel 4 ska en ny punkt införas 
som punkt 1b:

”1b. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder 
för att se till att bruket av mycket tunna 
plastbärkassar som används för att slå in 
torra oförpackade livsmedel som säljs i 
lösvikt (såsom frukt, grönsaker och 
konfektyr) minskas eller ersätts successivt 
av bärkassar tillverkade av miljövänliga 
material som hanteras på ett hållbart sätt. 
Medlemsstaterna ska vidta dessa åtgärder 
senast ...*.

______________

*EUT: Infoga datumet – två år efter 
ikraftträdandet av detta direktiv.”

Or. en

Ändringsförslag 139
Anna Rosbach

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1b (nytt)
Direktiv 94/62/EG
Artikel 4 – punkt 1c (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) I artikel 4 ska en ny punkt införas 
som punkt 1c:

”1c. Medlemsstaterna ska se till att 
åtgärderna för att begränsa 
användningen av tunna plastbärkassar 
inte leder till en ökning av den totala 
förpackningsmängden eller 
avfallsmängden, inklusive 
livsmedelsavfall.”

Or. en
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Ändringsförslag 140
Corinne Lepage

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2a (nytt)
Direktiv 94/62/EG
Artikel 4 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I artikel 4 ska följande punkt införas 
som punkt 1b:

”1b. Återförsäljarna ska göra det möjligt 
för konsumenterna att neka att ta emot 
förpackningsmaterial, särskilt bärkassar, 
som de anser vara onödigt och att i stället 
lämna kvar detta på försäljningsstället. 
Återförsäljarna ska se till att dessa 
förpackningar antingen återanvänds eller 
återvinns.”

Or. en

Ändringsförslag 141
Margrete Auken

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2b (nytt)
Direktiv 94/62/EG
Bilaga II – punkt 3d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) I bilaga II ska punkt 3d ändras på 
följande sätt:

”Biologiskt nedbrytbart 
förpackningsavfall ska vara av sådan art 
att det kan underkastas fysisk, kemisk, 
termisk eller biologisk nedbrytning på ett 
sådant sätt att allt material under 
naturliga förhållanden bryts ned till 
koldioxid, biomassa och vatten på mindre 
än ett år.”

Or. en
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Ändringsförslag 142
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2b (nytt)
Direktiv 94/62/EG
Artikel 4 – punkt 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) I artikel 4 ska följande punkt 1c 
infogas:

”1c. Kommissionen och medlemsstaterna 
ska genomföra informations- och 
upplysningskampanjer under åtminstone 
det första året efter direktivets 
ikraftträdande, riktade till allmänheten, 
om att överdriven användning av vanliga 
plastpåsar är skadlig för miljön.”

Or. es

Ändringsförslag 143
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2c (nytt)
Direktiv 94/62/EG
Artikel 4 – punkt 1d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2c) I artikel 4 ska följande punkt 1d 
infogas:

”1d. Åtgärderna för att minska 
plastpåseanvändningen kan kombineras 
med ekodesigninitiativ som till exempel att 
minska ytan för tryckta reklambudskap 
eller varumärken i syfte att också minska 
användningen av miljöfarliga färger och 
färgämnen. Denna bestämmelse gäller 
inte budskap eller upplysningar om 
plastpåseanvändningens effekter på 
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miljön i de medlemsstater som väljer detta 
informationsalternativ.”

Or. es

Ändringsförslag 144
Sophie Auconie

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 94/62/EG
Artikel 4 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder 
för att minska användningen av tunna 
plastbärkassar som används för att slå in 
torra eller oförpackade livsmedel eller 
livsmedel i lösvikt, såsom frukt, grönsaker 
och konfektyrer, eller för att successivt 
ersätta dem med bärkassar tillverkade av 
returmaterial eller av biobaserade 
material, om medlemsstaterna har infört 
separat insamling av bioavfall. 
Medlemsstaterna ska vidta dessa åtgärder 
senast den …*.

________________

* EUT: infoga datum, två år efter 
ikraftträdandet av detta direktiv.

Or. fr

Motivering

Föredragandens ändringsförslag 25 bör utvidgas så att det utöver returpapper också 
innefattar återvunnet material i vidare mening.

Ändringsförslag 145
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2a (nytt)
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Direktiv 94/62/EG
Artikel 6a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) En ny artikel 6a ska införas:

”Artikel 6a

Typer av begränsningsåtgärder för 
plastkassar

1. Medlemsstaterna ska införa en hierarki 
(kaskadmodell) med begränsning överst, 
följd av återanvändbara kassar, kassar 
som är nedbrytbara under 
omgivningsförhållanden, kassar som är 
nedbrytbara under industriella 
förhållanden och tunna 
engångsplastbärkassar.

2. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för 
att begränsa tillgången på tunna 
plastbärkassar och kassar som är 
biologiskt nedbrytbara under industriella 
förhållanden när de tillhandahålls till 
konsumenterna på varans eller 
produktens försäljningsställe. Ett förbud 
mot sådana kassar ska träda i kraft senast 
2020, och en avgift ska användas som 
övergångsåtgärd.

Tunna plastbärkassar får användas för 
förpackning av färskvaror (till exempel 
mejeriprodukter och kött) om inga andra 
alternativ är tillgängliga.

Kassar som är biologiskt nedbrytbara 
under industriella förhållanden ska 
tillhandahållas endast då distributörerna 
rimligen kan förvänta sig att dessa kassar 
kommer att samlas in, vilket till exempel 
gäller kassar för kommunal insamling av 
bioavfall, så att ett ytterligare avfallsflöde 
kan undvikas. Kassarna ska vara 
tillverkade för att behandlas på samma 
sätt som biologiskt avfall.

Återanvändbara kassar och kassar som är 
nedbrytbara under 
omgivningsförhållanden får fortfarande 
distribueras till konsumenter från och 



AM\1016927SV.doc 67/70 PE528.033v01-00

SV

med 2020. I livsmedelssektorn ska dessa 
kassar vara föremål för en avgift som är 
förenlig med målen för detta direktiv.

3. Om kassar är biologiskt nedbrytbara 
under omgivningsförhållanden ska detta 
anges tydligt på kassen med en märkning, 
ett kännetecken eller en färgkod. 
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter för att definiera 
sådana kännetecken för att se till att de 
blir igenkännbara i hela unionen. 
Medlemsstaterna får införa åtgärder för 
att ange andra egenskaper, såsom 
återanvändbarhet, återvinnbarhet och 
nedbrytbarhet.

4. Biobaserade kassar får inte inverka 
skadligt på jordbruksproduktionen av 
mänsklig föda eller djurfoder eller på 
miljön. Material får bara användas om de 
följer kaskadprincipen för biomassa.

I linje med EU-standarden EN 16575 ska 
en biobaserad produkt anses vara en 
produkt som helt eller delvis härrör från 
biomassa.”

Or. en

Ändringsförslag 146
Anna Rosbach

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska senast tolv månader 
efter detta direktivs ikraftträdande sätta i 
kraft de lagar och andra författningar som 
är nödvändiga för att följa detta direktiv. 
De ska till kommissionen genast överlämna 
texten till dessa bestämmelser.

Medlemsstaterna ska senast tolv månader 
efter detta direktivs ikraftträdande anta 
initiativ, informationskampanjer och de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv. De 
ska till kommissionen genast överlämna 
texten till dessa bestämmelser för att 
underlätta utbytet av bästa praxis mellan 
medlemsstaterna.
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Or. en

Ändringsförslag 147
Marusya Lyubcheva

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska senast tolv månader 
efter detta direktivs ikraftträdande sätta i 
kraft de lagar och andra författningar som 
är nödvändiga för att följa detta direktiv. 
De ska till kommissionen genast överlämna 
texten till dessa bestämmelser.

Medlemsstaterna ska genomföra 
nödvändiga ändringar i nationell 
lagstiftning och senast tolv månader efter 
detta direktivs ikraftträdande sätta i kraft 
de lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv. De 
ska till kommissionen genast överlämna 
texten till dessa bestämmelser.

Or. bg

Ändringsförslag 148
Anna Rosbach

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en medlemsstat antar dessa
bestämmelser ska de innehålla en 
hänvisning till detta direktiv eller åtföljas 
av en sådan hänvisning när de 
offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur 
hänvisningen ska göras ska varje 
medlemsstat själv utfärda.

När en medlemsstat antar dessa
lagbestämmelser ska de innehålla en 
hänvisning till detta direktiv eller åtföljas 
av en sådan hänvisning när de 
offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur 
hänvisningen ska göras ska varje 
medlemsstat själv utfärda.

Or. en

Motivering

Detta bör inte krävas för icke-lagbestämmelser eller kampanjer.



AM\1016927SV.doc 69/70 PE528.033v01-00

SV

Ändringsförslag 149
Anna Rosbach

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I fall där medlemsstater redan har vidtagit 
åtgärder under eller efter kalenderåret 
2006 ska referensnivån vara det totala 
antal tunna plastbärkassar som använts 
kalenderåret 2005.

Or. en

Motivering

En referensnivå måste anges för att hänsyn ska kunna tas till medlemsstaternas tidigare 
resultat.

Ändringsförslag 150
Marusya Lyubcheva

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
överlämna texten till de centrala 
bestämmelser i nationell lagstiftning som 
de antar inom det område som omfattas av 
detta direktiv.

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
överlämna texten till de antagna 
programmen och de centrala bestämmelser 
i nationell lagstiftning som de antar inom 
det område som omfattas av detta direktiv.

Or. bg

Ändringsförslag 151
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till direktiv
Artikel 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a

1. Kommissionen ska granska 
effektiviteten i detta direktiv fem år efter 
dess ikraftträdande.

2. I granskningen ska ingå en utvärdering 
av uppsatta minskningsmål för tunna 
plastbärkassar som tillhandahålls till 
konsumenterna på varans eller 
produktens försäljningsställe för att slå in 
torra oförpackade livsmedel som säljs i 
lösvikt såsom rått kött, fisk, 
mejeriprodukter, frukt, grönsaker och 
konfektyr.

Or. en


