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KORT BEGRUNDELSE

Direktivet giver mulighed for at skabe en ensartet lovgivningsramme og har til formål at 
skabe retssikkerhed for producenter og brugere af denne udbredte form for emballage

De fremsatte ændringsforslag sigter mod at styrke indholdet, navnlig for så vidt angår behovet 
for at skabe retssikkerhed for produktionssektoren og for det brede spektrum af brugerne som 
omfatter såvel supermarkeder som forbruger. 

Markedet for plastbæreposer er komplekst, men foranstaltningen dækker de fleste former for 
anvendelse af denne type emballage, som falder inden for to store kategorier: den meget 
velkendte og udbredte, som omfatter produkter med en tykkelse på mellem 11 og 50 mikron, 
og som udgøres af de velkendte indkøbsposer, og den mere specielle, men lige så vigtige, der 
udgøres af de meget tynde plastposer, med en tykkelse på mellem 1 og 10 mikron, der 
fortrinsvis anvendes til emballering af frugt og grønt i løs vægt.

Hvad angår tykkelserne på mellem 11 og 49 mikron kan ordføreren tilslutte sig såvel den 
generelle ramme som målet om at mindske udbredelsen af plastindpakning. Emballage, der på 
grund af sin størrelse og vægt tilhører denne kategori, men som lever op til standard EN13432 
(2002), bør ikke være omfattet af direktivet, eftersom de ikke kun egner sig til almindelig
hjemtransport af varer fra indkøbsstedet, men også efterfølgende kan anvendes til indpakning 
af organisk affald i overensstemmelse med det gældende europæiske rammedirektiv om 
affald, 2008/98/EF.

Når det gælder produkter med en tykkelse på mellem 1 og 10 mikron anerkendes den særlige 
funktion som emballage for frugt og grønt i løs vægt, og det understreges, at denne type 
emballage er vigtig, da den udgør et seriøst alternativ til fænomenet overemballering, 
samtidig med at den opfylder alle de fornødne grundlæggende hygiejnestandarder for salg af 
levnedsmidler i løs vægt. Målet om mindskelse af dette indpakningsmiddel i detailhandelen 
bør gennemføres inden for en rimelig frist, der giver mulighed for en optimering af 
erstatningsmaterialer, som er biologisk nedbrydelige og komposterbare.

Allerede i Kommissionens ajourføring af meddelelsen om industripolitikken 
(COM(2012)0582) "En stærkere europæisk industripolitik for vækst og økonomisk 
genopretning" nævnes biologiske produkter blandt de prioriterede indsatsområder til støtte for 
den europæiske industrielle udvikling. Kommissionen påpeger især, at "Biobaserede 
industrier anvender fornyelige ressourcer eller gør brug af biobaserede processer i deres 
produktionsprocesser. Biobaserede produkter indebærer adskillige fordele for den industrielle 
konkurrenceevne og miljøet." og "Væksten i mængden af EU-biobaserede kemiske produkter 
(herunder bioplast, biosmøremidler, bioopløsningsmidler, biobaserede overfladeaktive stoffer 
og kemiske råstoffer) vil være på 5,3 % om året frem til 2020, hvilket giver et marked med en 
værdi på 40 mia. EUR og skaber 90 000 arbejdspladser alene inden for den biokemiske 
industri."
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 
ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at fremme lignende reduktioner i 
det gennemsnitlige forbrug af 
letvægtsplastbæreposer bør 
medlemsstaterne træffe foranstaltninger til 
at mindske forbruget af plastbæreposer 
med en tykkelse på mindre end 50 mikron i 
overensstemmelse med de generelle mål 
for Unionens affaldspolitik og Unionens 
affaldshierarki som fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets 
direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 
om affald og om ophævelse af visse 
direktiver7. Sådanne begrænsende 
foranstaltninger bør tage hensyn til det 
nuværende forbrugsniveau af 
plastbæreposer i de enkelte medlemsstater, 
så et højere niveau kræver en større 
indsats. For at overvåge fremskridtene med 
at mindske forbruget af 
letvægtsplastbæreposer forelægger de 
nationale myndigheder oplysninger om 
deres forbrug i henhold til artikel 17 i 
direktiv 94/62/EF.

(5) For at fremme lignende reduktioner i 
det gennemsnitlige forbrug af 
letvægtsplastbæreposer bør 
medlemsstaterne træffe foranstaltninger til 
at mindske forbruget af plastbæreposer 
med en tykkelse på mindre end 50 mikron 
betydeligt i overensstemmelse med de 
generelle mål for Unionens affaldspolitik 
og Unionens affaldshierarki som fastsat i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 
om affald og om ophævelse af visse 
direktiver7. Sådanne begrænsende 
foranstaltninger bør tage hensyn til det 
nuværende forbrugsniveau af 
plastbæreposer i de enkelte medlemsstater, 
så et højere niveau kræver en større 
indsats. For at overvåge fremskridtene med 
at mindske forbruget af 
letvægtsplastbæreposer forelægger de 
nationale myndigheder oplysninger om 
deres forbrug i henhold til artikel 17 i 
direktiv 94/62/EF. En sådan reduktion bør 
desuden gennemføres på en måde, hvor 
der skelnes mellem 
letvægtsplastbæreposer og plastbæreposer 
med en meget lav vægt, og i et tempo, der 
giver markedet mulighed for at finde 
holdbare alternative emballageløsninger 
til bæreposer med meget lav vægt, der 
stadig vil opfylde forbrugernes 
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forventninger for så vidt angår hygiejne 
og friskhed med henblik på at undgå 
risikoen for, at en begrænsning fører til 
overemballering, idet industrien forsøger 
at beskytte produktet selv.

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

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(6) De foranstaltninger, som 
medlemsstaterne skal træffe, bør omfatte 
anvendelsen af afgifter, der har vist sig 
særligt virkningsfulde, når det kommer til 
at mindske forbruget af plastbæreposer.
medlemsstaterne bør sikre, at 
detailhandlere ikke udleverer gratis 
plastbæreposer, med undtagelse af 
letvægtsplastposer, der lever op til 
standard EN13432 (2002), og som kan 
genbruges til indpakning af organisk 
affald i overensstemmelse med EU-
direktiv 2008/98 om affald. 
Medlemsstaterne bør også kunne anvende 
økonomiske instrumenter, som f.eks. 
skatter samt handelsrestriktioner, såsom 
forbud, som en undtagelse fra artikel 18 i 
direktiv 94/62/EF, der er omfattet af 
kravene i artikel 34 og 36 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Or. en
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Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Plastbæreposer med en meget lav 
vægt, der anvendes til indpakning af våde, 
uemballerede fødevarer i løs vægt, såsom 
råt kød, fisk og mejeriprodukter, er 
nødvendige for fødevarehygiejnen og bør 
derfor være undtaget fra 
reduktionsmålene i dette direktiv. 

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6b) Plastbæreposer med en meget lav 
vægt, som anvendes til indpakning af 
tørre, uemballerede fødevarer i løs vægt, 
såsom frugt, grøntsager og konfekture, 
opfylder funktioner, der rækker ud over 
ren og skær fragt af disse varer. Sådanne 
bæreposer kan imidlertid bidrage 
betydeligt til mængden af henkastet 
affald. De bør derfor begrænses eller i 
stigende grad erstattes af indpakning, der 
er lavet af biobaserede og komposterbare 
materialer, hvortil der stilles bæredygtige 
ressourcer til rådighed, eller af 
genbrugspapir, så længe dette gøres på en
måde og i et tempo, som giver markedet 
mulighed for at finde gennemførlige 
alternative emballageløsninger med 
henblik på at undgå, at det fører til 
overemballering af selve produktet.

Or. en
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Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(7) Foranstaltninger til mindskelse af 
forbruget af plastbæreposer bør ikke føre 
til en overordnet stigning i produktionen af 
emballage, og derfor bør en eventuel 
overgangsperiode for mindskelse og 
erstatning tage behørigt hensyn til den tid, 
markedet har behov for for at tilpasse sig 
en sådan mindskelse og endnu vigtigere 
til emballeringsindustriens evne til at 
levere acceptable alternative produkter.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Fremme af letvægtsplastbæreposer 
og bæreposer med en meget let vægt, som 
lever op til standard EN13432 vedrørende 
bionedbrydelige produkter er i 
overensstemmelse med målene i 
Kommissionens meddelelse til Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget om en stærkere 
europæisk industripolitik for vækst og 
økonomisk genopretning og med 
europæiske bestræbelser på at genoprette 
den industrielle konkurrenceevne og få 
gang i genopretningen igen. Der henvises 
i denne forbindelse til, at væksten i 
mængden af biobaserede kemiske 
produkter i EU frem til 2020 vurderes til 
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at være på 5,3 % om året, hvilket svarer til 
en markedsværdi på 40 mia. EUR og 
tilvejebringer over 90 000 job alene inden 
for den biokemiske industri.

Or. en

Ændringsforslag 7

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

"letvægtsplastbæreposer": poser fremstillet 
af plastmaterialer som defineret i artikel 3, 
nr. 1, i Kommissionens forordning (EU) 
nr. 10/2011* med en vægtykkelse på 
mellem 11 og 50 mikron, og som udleveres 
til forbrugere på salgsstedet for varer og 
produkter.

Or. en

Ændringsforslag 8

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I artikel 3 indsættes som nr. 2b):

"plastbæreposer med meget lav vægt": 
poser fremstillet af plastmaterialer som 
defineret i artikel 3, nr. 1, i 
Kommissionens forordning (EU) 
nr. 10/2011* med en vægtykkelse på 
mellem 1 og 10 mikron, og som udleveres 
til forbrugere på salgsstedet for varer og 
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produkter.

Or. en

Ændringsforslag 9

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I artikel 3 indsættes som nr. 2c):

Letvægtsplastposer, der lever op til 
standard EN13432 (2002), og som kan 
genbruges til indpakning af organisk 
affald i overensstemmelse med EU-
direktiv 2008/98/EF om affald, er ikke 
omfattet af dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 10

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1a. Medlemsstater træffer foranstaltninger 
med henblik på at opnå en mindskelse af 
forbruget af letvægtsplastbæreposer på 
deres område senest to år efter dette 
direktivs ikrafttræden og en mindskelse af 
anvendelsen af plastbæreposer med en 
meget lav vægt på deres område senest tre 
år efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. en
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