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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om Rådets holdning ved førstebehandling med henblik på vedtagelse af Europa-
Parlamentets og Rådets ændring af direktiv 94/62/EF med henblik på at mindske 
forbruget af letvægtsplastbæreposer
(05094 – C8-0064/2015 – 2013/0371(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (05094/1/2015 – C8-0064/2015),

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 26. 
februar 20141,

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 3. april 20142,

– der henviser til sin holdning ved førstebehandling3 til Kommissionens forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0761),

– der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 76,

– der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed 
og Fødevaresikkerhed (A8-0130/2015),

1. godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2. godkender den erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3. konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

4. pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 
297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

5. pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle 
procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at 
foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

6. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.

1 EUT C 214 af 8.7.2014, s. 40.
2 EUT C 174 af 7.6.2014, s. 43.
3 Vedtagne tekster af 16.4.2014, P7_TA(2014)0417.
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BILAG TIL BESLUTNING 

Erklæring fra Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet noterer sig erklæringen fra Kommissionen om vedtagelsen af en aftale 
om ændring af direktiv 94/62/EF med hensyn til at mindske forbruget af 
letvægtsplastbæreposer. 

Som Kommissionen anførte i sin begrundelse, havde dens oprindelige forslag til formål at 
"begrænse den negative indvirkning på miljøet, særligt hvad angår henkastning af affald, 
opfordre til forebyggelse af affald og en mere effektiv ressourceanvendelse, samtidig med at 
de negative socioøkonomiske konsekvenser begrænses". Nærmere bestemt er formålet med 
forslaget at mindske forbruget af plastbæreposer med en tykkelse på mindre end 50 mikron 
(0,05 millimeter) i Den Europæiske Union."

Europa-Parlamentet mener, at den tekst, lovgivningsmagtens to parter er nået til enighed om, 
er helt i overensstemmelse med målene i Kommissionens forslag. 

Kommissionen konkluderede i sin konsekvensanalyse, at den løsningsmodel, der kombinerer 
"et forebyggelsesmål for hele EU med en udtrykkelig anbefaling om at benytte økonomiske 
foranstaltninger og muligheden for, at medlemsstaterne kan anvende handelsrestriktioner 
som en undtagelse fra artikel 18 [...], har det største potentiale til at opnå ambitiøse 
miljøresultater samt positive økonomiske virkninger, begrænse de negative 
miljøindvirkninger, sikre offentlig accept og bidrage til øget bevidsthed om bæredygtigt 
forbrug". 

Europa-Parlamentet mener, at den endelige tekst er baseret på den foretrukne løsningsmodel, 
der blev identificeret i Kommissionens egen konsekvensanalyse, og at den fastsætter passende 
bestemmelser om, at medlemsstaterne skal sikre en effektiv reduktion af forbruget af 
plastbæreposer i hele Unionen. 

Europa-Parlamentet minder desuden om, at det i henhold til punkt 30 i den interinstitutionelle 
aftale om bedre lovgivning fra 2003 er op til lovgivningsmagtens parter at beslutte, om der 
bør gennemføres en konsekvensvurdering forud for vedtagelsen af et væsentligt 
ændringsforslag.

Europa-Parlamentet minder om, at det i artikel 13, stk. 2, i TEU fastslås, at "Institutionerne 
samarbejder loyalt med hinanden." Parlamentet påskønner den indsats, som Kommissionen 
har gjort for at afslutte de interinstitutionelle forhandlinger. Det beklager imidlertid, at 
Kommissionens erklæring behandler spørgsmål, der allerede er blevet behandlet i 
tilstrækkeligt omfang under lovgivningsproceduren.

Endelig minder Parlamentet om, at Kommissionen som traktaternes vogter har det fulde 
ansvar for den korrekte anvendelse af EU-retten i medlemsstaterne.
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BEGRUNDELSE

Som følge af forhandlingerne mellem Europa-Parlamentet og Rådet er Kommissionens 
forslag blevet væsentligt forbedret, idet der er blevet fastsat en forpligtelse for 
medlemsstaterne til at opnå en varig mindskelse af forbruget af letvægtsplastbæreposer. Det er 
vigtigt at bemærke, at vi for første gang i fyrre år med europæisk affaldslovgivning, vil have 
bindende foranstaltninger på EU-plan til at reducere affaldsmængderne. 

Mål eller prisfastsættelse
Navnlig pålægges medlemsstaterne nu at vælge mellem to forpligtelser: enten at træffe 
foranstaltninger, der sikrer, at det årlige forbrug ikke overstiger i gennemsnit 90 
letvægtsplastbæreposer pr. person inden udgangen af 2019 og højst 40 letvægtsplastbæreposer 
pr. person i 2025, eller alternativt, at sikre, at de ved udgangen af 2018 ikke længere er gratis 
på salgsstedet for varer eller produkter, medmindre der anvendes lige så effektive 
instrumenter. 

Årlig indberetning om forbrug
For at vurdere reduktionsforanstaltningers effektivitet indføres der specifikke bestemmelser 
om overvågning, der pålægger medlemsstaterne fra og med 36 måneder efter lovgivningens 
ikrafttræden årligt at aflægge rapport om det årlige forbrug af plastbæreposer i 
overensstemmelse med en fælles metode, der skal vedtages af Kommissionen senest 12 
måneder efter lovgivningens ikrafttræden. Dette bygger på eksisterende 
rapporteringsforpligtelser. De fordele i form af konkrete værktøjer, der giver medlemsstaterne 
mulighed for at kontrollere effektiviteten af de trufne foranstaltninger er langt større end det 
ekstra administrative arbejde. 

Mærkning af bionedbrydelige og komposterbare plastbæreposer
Endvidere er Kommissionens forpligtelse til at fastsætte specifikationer for mærkning af 
bionedbrydelige og komposterbare plastbæreposer et vigtigt middel til at undgå vildledende 
praksis med falsk mærkning af plastbæreposer, navnlig af såkaldte "oxo-bionedbrydelige" 
plastbæreposer. "Oxo-bionedbrydelige" plastposer er baseret på en teknologi, hvor et 
konventionelt plastmateriale tilsættes et additiv, således at plasten i sidste ende nedbrydes til 
mikropartikler (normalt inden for to til fem år). Teknologien markedsføres som en løsning på 
henkastning af affald, selv om den rent faktisk øger affaldsproblemet, idet den fører til 
miljøforurening med mikroplast. Hvorvidt denne mikroplast i sidste ende er "bionedbrydelig", 
som det hævdes af dem, der tilbyder denne teknologi, er meget omdiskuteret. Den 
omstændighed, at udtrykket "bionedbrydelig" nu anvendes om materialer med yderst 
forskellige grader af bionedbrydelighed, gør begrebet meningsløst. Fastlæggelse af klare 
specifikationer for en etiket til bionedbrydelige og komposterbare poser vil ikke alene afklare 
situationen og sætte en stopper for vildledende anprisninger, men kan også bidrage til at 
fremme særskilt indsamling af bioaffald ved hjælp af reelt bionedbrydelige og komposterbare 
plastposer. 
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Vurdering af "oxo-nedbrydelige" plastbæreposers indvirkninger på miljøet
Da et mærke udelukkende gør noget ved vildledende anprisninger i forbindelse med "oxo-
nedbrydelige" plastbæreposer, men ikke forhindrer den stigende forurening, denne teknologi 
potentielt medfører, forpligter den aftalte tekst Kommissionen til at undersøge "oxo-
nedbrydelige" plastbæreposers indvirkninger på miljøet og forelægge en rapport til Europa-
Parlamentet og Rådet, og herunder, hvis dette er relevant, foreslå et sæt foranstaltninger til at 
begrænse forbruget af dem eller reducere eventuelle skadelige virkninger inden for 24 
måneder efter ikrafttrædelsen. Da "oxo-nedbrydelige" plastmaterialer især anvendes til 
fremstilling af plastbæreposer, er det fuldt ud passende at sikre juridisk bindende 
opfølgningsforanstaltninger for plastbæreposers vedkommende i forbindelse med ændring af 
emballagedirektivet, snarere end at udsætte dette til usikker opfølgning i forbindelse med 
Kommissionens grønbog om plastaffald.

Plastbæreposer med meget lav vægt
For at være i stand til at reducere det overdrevne forbrug af letvægtsplastbæreposer, var det 
nødvendigt at skelne dem fra de meget tynde plastbæreposer med en vægtykkelse på mindre 
end 15 mikron, der er nødvendige af hygiejnehensyn eller som primæremballage for 
uemballerede fødevarer, når dette bidrager til at forebygge fødevarespild. Da medlemsstaterne 
kan have mulighed for at fritage plastbæreposer med meget lav vægt fra foranstaltningerne til 
at nå reduktionsmålene eller kravet om prisfastsættelse, kan forbruget af disse forblive på 
samme niveau eller endog stige. Da forbruget af dem er meget højt, og problemet med 
henkastning af affald er særlig relevant for plastbæreposer med meget lav vægt, indebar den 
endelige aftale imidlertid en forpligtelse for Kommissionen til at vurdere 
livscyklusbelastningen af forskellige muligheder for at mindske forbruget af disse poser og 
fremlægge et forslag til retsakt, hvis dette er relevant, inden for 24 måneder. 

CEN standard for hjemmekompostering
Endelig fastslås det i den endelige aftale, at Kommissionen skal anmode CEN om at 
udarbejde en standard for hjemmekomposterbar emballage.

Sammenfattende er den endelige aftale en væsentlig forbedring af alle aspekter i forhold til 
Kommissionens forslag. Og i modsætning til Kommissionens forslag er det baseret på den 
foretrukne løsningsmodel, der blev identificeret i Kommissionens egen konsekvensanalyse. 
Ordføreren anbefaler derfor at tilslutte sig den fælles holdning uden ændringer.
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