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Ændringsforslag  91 

Tim Aker 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  Artikel 4a 

 Reduktion af affald efter forbrug 

 Medlemsstaterne fastsætter reduktionsmål 

for alle produkter, der er opført i del A, 

for at begrænse mængden af affald efter 

forbrug på følgende måde: med 50 % 

senest i 2025 og 80 % senest i 2030 med 

henblik på ultimativt at erstatte disse 

produkter med miljøvenlige alternativer. 

Or. en 

Begrundelse 

Der bør fastsættes strenge reduktionsmål for alle produkter, der anses for at have en skadelig 

indvirkning på havmiljøet. Disse produkter er blandt de ti hyppigst forekommende 

engangsplastprodukter på strande, hvoraf drikkeflasker udgør 60,04 % af vægten af de 

fundne genstande. Ifølge Kommissionens forslag skal disse genstande håndteres ved hjælp af 

udvidet producentansvar og oplysende foranstaltninger, men det bør ændres, så der i stedet 

fastsættes mål for forbrugsreduktion for dem med henblik på at nå målet om en ægte cirkulær 

økonomi. 
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Betænkning A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  Artikel 8a 

 Medlemsstaterne vedtager og 

gennemfører udvidet producentansvar i 

overensstemmelse med denne artikel og 

pålægger producenterne at finansiere 

forvaltningsorganisationer, der etableres 

og forvaltes uafhængigt af producenten 

med henblik på at forebygge, reducere og 

afbøde produktaffald, navnlig affald fra 

engangsplastprodukter. 

Or. en 

Begrundelse 

For at forvaltningsorganisationerne kan fungere effektivt, er det en absolut nødvendighed, at 

de er uafhængige af de berørte brancher. Dette vil forhindre unødig indblanding. 
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Betænkning A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Forslag til direktiv 

Bilag I – del A (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  – Drikkeflasker 

 – Fødevarebeholdere, dvs. beholdere 

såsom æsker med eller uden låg, der 

anvendes til fødevarer, som er beregnet til 

umiddelbar fortæring fra beholderen 

enten på salgsstedet eller som takeaway 

uden yderligere tilberedning, f.eks. 

fødevarebeholdere, der anvendes til 

fastfood, bortset fra drikkevarebeholdere, 

tallerkener, indpakningsposer og -folier, 

der indeholder fødevarer 

 – Indpakningsposer og -folier fremstillet 

af fleksibelt materiale, som indeholder 

fødevarer, der er beregnet til umiddelbar 

fortæring fra indpakningsposen eller -

folien uden yderligere tilberedning 

 – Drikkevarebeholdere, dvs. beholdere, 

der anvendes til at indeholde en væske, 

såsom drikkeflasker, herunder hætter og 

låg til disse 

 – Vådservietter, dvs. forvædede servietter 

til personlig pleje, husholdningsbrug og 

industriel brug 

 – Balloner, undtagen balloner til 

industriel eller anden erhvervsmæssig 

brug og anvendelse, der ikke distribueres 

til forbrugere 
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 – Letvægtsplastbæreposer som defineret i 

artikel 3, stk. 1, litra c), i direktiv 

94/62/EF 

Or. en 

Begrundelse 

Der bør fastsættes strenge reduktionsmål for alle produkter, der anses for at have en skadelig 

indvirkning på havmiljøet. Disse produkter er blandt de ti hyppigst forekommende 

engangsplastprodukter på strande, hvoraf drikkeflasker udgør 60,04 % af vægten af de 

fundne genstande. Ifølge Kommissionens forslag skal disse genstande håndteres ved hjælp af 

udvidet producentansvar og oplysende foranstaltninger, men det bør ændres, så der i stedet 

fastsættes mål for forbrugsreduktion for dem med henblik på at nå målet om en ægte cirkulær 

økonomi. 
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Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Forslag til direktiv 

Bilag I – del E – led 5 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Tobaksvarer med filtre og filtre, som 

markedsføres til anvendelse i kombination 

med tobaksvarer 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Cigaretter er pålagt punktafgifter. Medlemsstaterne har et stort råderum med hensyn til det 

punktafgiftsniveau, de pålægger. Punktafgifter kan desuden bidrage til at bære 

omkostningerne til tiltag til bortskaffelse af affald, som er forbundet med produkterne, og gør 

det sandsynligvis allerede. Der er derfor ingen grund til at pålægge producenterne af disse 

produkter ordninger for udvidet producentansvar. Det ville ikke være effektivt og ville 

potentielt kunne medvirke til ulovlig handel. Disse produkter udgår derfor af listen i bilagets 

del E over engangsplastprodukter, der er omfattet af udvidet producentansvar. 

 

 


