
 

AM\1166487DA.docx  PE624.162v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

18.10.2018 A8-0317/103 

Ændringsforslag  103 

Margrete Auken 

for Verts/ALE-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 5 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 5a 

 Begrænsninger for anvendelse 

 Medlemsstaterne forbyder forsætlig 

frigivelse til atmosfæren af 

engangsplastprodukter, der er opført i del 

Ba i bilaget, ved offentlige eller private 

arrangementer. 

Or. en 

(Hænger sammen med et ændringsforslag af samme ophavsmand til en ny del Ba i bilaget.) 

Begrundelse 

Balloner er blandt de ti hyppigst forekommende slags affald på strande. De forurener og bringer 

vildtlevende dyr i fare. De bør ikke længere frigives i miljøet bare for sjov. Flere kommuner har vedtaget 

sådanne forbud for at undgå massefrigivelse af balloner i miljøet (over 50 kommuner i Det Forenede 

Kongerige). En række amerikanske delstater (Californien, Florida, Tennessee, Virginia) har også indført 

sådanne forbud. 
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18.10.2018 A8-0317/104 

Ændringsforslag  104 

Margrete Auken 

for Verts/ALE-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 8 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Medlemsstaterne sikrer, at der 

udarbejdes ordninger for udvidet 

producentansvar for fiskeredskaber, der 

indeholder plast, der markedsføres i 

Unionen, i henhold til bestemmelserne om 

udvidet producentansvar i direktiv 

2008/98/EF. 

3. Medlemsstaterne sikrer, at der 

udarbejdes ordninger for udvidet 

producentansvar for fiskeredskaber, der 

indeholder plast, der markedsføres i 

Unionen, i henhold til bestemmelserne om 

udvidet producentansvar i direktiv 

2008/98/EF. 

Medlemsstaterne sikrer på dette grundlag, 

at der årligt nås et minimumsmål for 

indsamling af fiskeredskaber, der 

indeholder plast. Fra 2025 skal 

minimumsmålet for indsamling være 

80 % beregnet på grundlag af den 

samlede vægt af fiskeredskaber, der 

indeholder plast, som bringes i omsætning 

et givet år i den berørte medlemsstat, 

udtrykt som en procentdel af den 

gennemsnitlige vægt af fiskeredskaber, 

der indeholder plast, som er bragt i 

omsætning i løbet af de foregående tre år 

i denne medlemsstat. 

Medlemsstaterne sikrer endvidere, at der 

med disse ordninger for udvidet 

producentansvar nås et 

genanvendelsesmål på mindst 15 % for 

fiskeredskaber, der indeholder plast, 

senest i 2025. For at nå dette mål kan 

medlemsstaterne derudover stille krav om, 

at ordningerne: 

a) tilpasser de finansielle bidrag i 

overensstemmelse med artikel 8a, stk. 4, i 

direktiv 2008/98/EF for at fremme 
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markedsføring af fiskeredskaber, som er 

konstrueret med henblik på genbrug og 

genanvendelse 

b) opretter pantordninger for at tilskynde 

til, at gamle, forsømte eller ubrugelige 

fiskeredskaber returneres 

c) indbefatter programmer til 

overvågning, sporing og indberetning. 

Or. en 

Begrundelse 

Ifølge Kommissionens konsekvensanalyse (se side 62) bliver gennemsnitligt 80 % af de fiskeredskaber, 

som hvert år indkøbes i hele EU, i sidste ende bragt i land. Der bør derfor fastsættes et særskilt 

indsamlingsmål på 80 % – ikke kun 50 % som vedtaget af ENVI (ÆF 64). Ved at anvende den 

gennemsnitlige mængde, der er bragt i omsætning over en periode på tre år, som reference, bliver det 

muligt at tage hensyn til udsving i forbruget. 
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18.10.2018 A8-0317/105 

Ændringsforslag  105 

Margrete Auken 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

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 B a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Ba Engangsplastprodukter, der er 

omfattet af artikel 5a om begrænsninger for 

anvendelse 

 – Balloner, undtagen balloner til 

industriel eller anden erhvervsmæssig 

brug og anvendelse, der ikke distribueres 

til forbrugere 

Or. en 

Begrundelse 

Balloner er blandt de ti hyppigst forekommende slags affald på strande. De forurener og bringer 

vildtlevende dyr i fare. De bør ikke længere frigives i miljøet bare for sjov. Flere kommuner har vedtaget 

sådanne forbud for at undgå massefrigivelse af balloner i miljøet (over 50 kommuner i Det Forenede 

Kongerige). En række amerikanske delstater (Californien, Florida, Tennessee, Virginia) har også indført 

sådanne forbud. 

 


