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KORTFATTAD MOTIVERING

Direktivet ger möjlighet att skapa en enhetlig miljölagstiftning. Avsikten är att skapa 
rättssäkerhet för producenter och de som använder dessa allmänt spridda förpackningar.

Ändringsförslagen syftar till att stärka förslagets innehåll, framför allt när det gäller att skapa 
rättssäkerhet för produktionssektorn och den mångfacetterade värld som använder 
plastbärkassar och som omfattar såväl stora distributionskedjor som konsumenter. 

Trots att marknaden för plastkassar är mycket komplex täcker åtgärden på ett bra sätt de flesta 
användningsområden för detta förvaringsinstrument som kan delas in i två stora sektorer: Den 
mest välkända och spridda omfattar produkter med en tjocklek av mellan 11 och 
50 mikrometer, dvs. de mycket välbekanta plastbärkassarna som används i handeln. Men lika 
viktiga är de ”mycket tunna” plastkassarna med en tjocklek på mellan 1 och 10 mikrometer 
som i första hand används för förpackning av frukt och grönsaker i lösvikt.

Vad gäller tjocklekarna mellan 11 och 49 mikrometer kan föredraganden instämma i såväl 
den allmänna ramen som syftet att gradvis minska spridningen av plastförpackningar. De 
förpackningar som visserligen ingår i denna kategori vad gäller mått och vikt men som 
uppfyller kraven i standarden EN 13432 (2002) bör enligt förslaget uteslutas från direktivets 
tillämpningsområde eftersom de inte används för normal transport av varor från inköpsstället, 
men också eftersom de därefter kan användas för att slå in organiskt avfall i enlighet med 
gällande europeiska ramdirektiv om avfall, 2008/432/EG.

När det gäller produkter med en tjocklek av mellan 1 och 10 mikrometer framhålls särskilt 
funktionen att förpacka frukt- och grönsaksprodukter i lösvikt. Här nämns framför allt att 
denna typ av förpackning utgör ett seriöst alternativ till överförpackning, samtidigt som den 
uppfyller alla de grundläggande hygieniska normerna för försäljning av livsmedelsprodukter i 
lösvikt. Minskningen av detta förpackningsinstrument i detaljhandeln bör genomföras under 
en period som är lämplig för att optimera ersättningen med andra material som är biologiskt 
nedbrytbara och komposterbara.

Redan i sin uppdatering av meddelandet om industripolitik (COM(2012)582) ”Partnerskap för 
en starkare europeisk industri” nämner kommissionen biologiska produkter bland de 
prioriterade åtgärdsområdena till stöd för den europeiska industriella utvecklingen. 
Kommissionen anser bland annat att ”[b]iobaserade industrier använder förnybara resurser 
eller tillämpar biobaserade processer i sin tillverkning. Biobaserade produkter erbjuder flera 
fördelar för konkurrenskraften och miljön.” Kommissionen framhåller också att ”[t]illväxten 
räknat i volym inom biobaserade kemiska produkter i EU fram till 2020, bl.a. bioplaster, 
biosmörjmedel, biolösningsmedel, biobaserade ytaktiva ämnen och kemiska insatsvaror, 
skattas till 5,3 procent per år, vilket skulle leda till en marknad på över 40 miljarder euro och 
över 90 000 nya jobb bara i den biokemiska industrin”.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

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
avsevärt 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. En sådan 
minskning bör också genomföras på ett 
sätt som skiljer mellan tunna och mycket
tunna plastbärkassar och med en 
hastighet som gör det möjligt för 
marknaden att hitta lämpliga alternativa 
förpackningslösningar för mycket tunna 
bärkassar som fortfarande kan tillgodose
kundernas förväntningar i fråga om 
hygien och fräschhet så att man undviker 
risken för att minskningen leder till 
”överförpackning” när industrin försöker 
skydda produkterna vid källan.



PA\1015791SV.doc 5/9 PE527.872v01-00

SV

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

Or. en

Ändringsförslag 2

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 omfatta avgifter, som visat sig 
särskilt effektiva när det gäller att begränsa 
användningen av plastbärkassar. 
Medlemsstaterna bör tillse att 
detaljhandeln inte erbjuder plastbärkassar 
gratis, med undantag av tunna 
plastkassar som uppfyller kraven i 
standarden EN 13432 (2002) och som kan 
återanvändas för att slå in organiskt 
avfall i enlighet med EU:s 
avfallsdirektiv 2008/98/EG. 
Medlemsstaterna bör även 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

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 4

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. De bör därför 
minskas eller gradvis ersättas av kassar 
som har tillverkats av biobaserade och 
komposterbara material som framställs på 
ett hållbart sätt, eller av återvunnet 
papper, så länge som detta görs på ett sätt 
och med en hastighet som gör det möjligt 
för marknaden att hitta lämpliga 
alternativa förpackningslösningar så att 
man undviker att resultatet blir 
överförpackning vid källan.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

av plastbärkassar bör inte leda till en 
ökning av den totala 
förpackningsmängden. Därför måste den 
tid som marknaden behöver för att 
anpassa sig till en sådan minskning och, 
vilket är ännu viktigare, 
förpackningsindustrins förmåga att 
tillhandahålla acceptabla alternativa 
produkter beaktas i samband med varje 
eventuell övergångsperiod för minskning 
och ersättning.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Främjandet av tunna och mycket 
tunna plastkassar som uppfyller kraven i 
standard E13432 rörande biologiskt 
nedbrytbara produkter ligger i linje med 
syftet med kommissionens meddelande till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén om en starkare 
europeisk industri för tillväxt och 
ekonomisk återhämtning och med EU:s 
insatser för att återupprätta den 
industriella konkurrenskraften och åter få 
fart på återhämtningen. Volymtillväxten 
för EU:s biobaserade kemiska produkter 
fram till 2020 beräknas till 5,3 procent per 
år, vilket ger ett marknadsvärde på 
40 miljarder euro och 
90 000 arbetstillfällen enbart inom den 
biokemiska industrin.

Or. en
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Ändringsförslag 7

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

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
mellan 11 och 50 mikrometer, och som 
tillhandahålls konsumenterna på varans 
eller produktens försäljningsställe.

Or. en

Ändringsförslag 8

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. mycket tunna plastbärkassar: kassar 
framställda av plastmaterial enligt 
definitionen i artikel 3.1 i kommissionens 
förordning (EU) nr 10/2011* med en 
väggtjocklek av mellan 1 och 
10 mikrometer, och som tillhandahålls 
konsumenterna på varans eller 
produktens försäljningsställe.

Or. en

Ändringsförslag 9

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

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 vidta åtgärder för 
att uppnå minskad förbrukning av tunna 
plastbärkassar på sitt territorium inom två 
år från ikraftträdandet av detta direktiv
samt en minskad förbrukning av mycket 
tunna plastbärkassar på sitt territorium 
inom tre år från ikraftträdandet av detta 
direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 10

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Tunna plastkassar som uppfyller 
kraven i standard EN 13432 (2002) och 
som kan återanvändas för att förvara 
organiskt avfall i enlighet med EU:s 
avfallsdirektiv 2008/98/EG undantas från 
detta direktiv.

Or. en


