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18.10.2018 A8-0317/137 

Ændringsforslag  137 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

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 

Betragtning 9 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) For klart at fastsætte 

anvendelsesområdet for dette direktiv bør 

udtrykket "engangsplastprodukt" 

defineres. Definitionen bør udelukke 

plastprodukter, som udtænkes, designes og 

markedsføres med henblik på at indgå i et 

kredsløb flere gange i løbet af deres 

livscyklus ved at blive genpåfyldt eller 

genbrugt til det samme formål, som de er 

tiltænkt. 

(9) For klart at fastsætte 

anvendelsesområdet for dette direktiv bør 

det præciseres, hvad der menes med 

"engangsbrug". Produkter bør betragtes 

som værende til engangsbrug, hvis de ikke 

udtænkes, designes og markedsføres med 

henblik på at indgå i et kredsløb flere 

gange i løbet af deres livscyklus ved at 

blive genpåfyldt eller genbrugt af 

producenten til det samme formål, som de 

er tiltænkt. 

Or. en 

Begrundelse 

Definitionen af "engangsplastprodukt" bør ikke indeholde en henvisning til produkter, der er til 

"engangsbrug" (som vedtaget i ENVI-udvalget). Definitionen kan være vildledende og skabe 

lovgivningsmæssig forvirring, da det kan hævdes, at et engangsplastprodukt kan anvendes to gange og 

derfor falder uden for direktivets anvendelsesområde. 
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18.10.2018 A8-0317/138 

Ændringsforslag  138 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

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 

Betragtning 12 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (12 a) I direktiv 94/62/EF, som ændret 

ved direktiv (EU) 2015/720, blev 

Kommissionen pålagt inden udgangen af 

maj 2017 at foretage en 

lovgivningsmæssig revision af 

foranstaltninger til at mindske forbruget 

af meget lette plastbæreposer på grundlag 

af en vurdering af miljøbelastningen i et 

livscyklusperspektiv. Kommissionen har 

endnu ikke foretaget denne vurdering. Da 

sådanne plastposer meget let ender som 

affald og bidrager til forurening af 

havene, er det hensigtsmæssigt at indføre 

foranstaltninger, der begrænser 

markedsføringen af dem undtagen til 

strengt nødvendige anvendelser. Meget 

lette plastbæreposer bør ikke 

markedsføres som emballage til fødevarer 

i løs vægt, undtagen hvor det er 

nødvendigt af hygiejnemæssige årsager, 

f.eks. til emballering af fugtige fødevarer i 

løs vægt (f.eks. råt kød, fisk eller 

mejeriprodukter). I så fald må der kun 

anvendes bionedbrydelige og 

komposterbare poser. For meget lette 

plastposer, der ikke er omfattet af 

begrænsning af markedsføring, finder de 

gældende bestemmelser i direktiv (EU) nr. 

2015/720 fortsat anvendelse. 

Or. en 
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Begrundelse 

Når det er nødvendigt af hygiejniske grunde, bør kun bionedbrydelige og komposterbare 

letvægtsplastbæreposer anvendes som en mere miljøvenlig mulighed end nye plastposer. 
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18.10.2018 A8-0317/139 

Ændringsforslag  139 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

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 3 – stk. 1 – nr. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2) "engangsplastprodukt": et produkt, 

der helt eller delvis fremstilles af plast, og 

som ikke udtænkes, udformes eller 

markedsføres med henblik på inden for 

dets levetid at indgå i et kredsløb flere 

gange ved at blive returneret til 

producenten til genpåfyldning eller 

genbrug til det samme formål, som det var 

tiltænkt 

2) "engangsplastprodukt": et produkt, 

der helt eller delvis fremstilles af plast, og 

som udtænkes, udformes eller 

markedsføres med henblik på at blive 

brugt i et kort tidsrum uden flere gange at 

indgå i et kredsløb eller blive returneret til 

en producent til genpåfyldning eller 

genbrug, inden det bortskaffes; 

Or. en 

Begrundelse 

Definitionen af "engangsplastprodukt" bør ikke indeholde en henvisning til produkter, der er til 

"engangsbrug" (som vedtaget i ENVI-udvalget). Definitionen kan være vildledende og skabe 

lovgivningsmæssig forvirring, da det kan hævdes, at et engangsplastprodukt kan anvendes to gange og 

derfor falder uden for direktivets anvendelsesområde. 
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18.10.2018 A8-0317/140 

Ændringsforslag  140 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

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 7 – stk. 1 – litra c a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 c a) tilstedeværelse af problematiske 

kemikalier i produktet såsom farlige 

metaller, ftalater, PFAS, bisphenoler samt 

hormonforstyrrende stoffer og andre 

særligt problematiske stoffer (SVHC) i 

henhold til forordning (EF) 1907/2006. 

Or. en 

Begrundelse 

Produkterne bør indeholde oplysninger om forekomsten af problematiske kemikalier. 
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18.10.2018 A8-0317/141 

Ændringsforslag  141 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

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 10 – stk. 1 – litra b a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 b a) tilstedeværelse af problematiske 

kemikalier i produktet såsom farlige 

metaller, ftalater, PFAS, bisphenoler samt 

hormonforstyrrende stoffer og andre 

særligt problematiske stoffer (SVHC) i 

henhold til forordning (EF) 1907/2006. 

Or. en 

Begrundelse 

Borgerne bør oplyses om forekomsten af problematiske kemikalier i produkter. 
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18.10.2018 A8-0317/142 

Ændringsforslag  142 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

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 

Bilag I – del A – afsnit 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 – Drikkevareflasker 

Or. en 

Begrundelse 

Drikkevareflasker bør også være omfattet af et reduktionsmål. 
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18.10.2018 A8-0317/143 

Ændringsforslag  143 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

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 

Bilag I – del B – afsnit 6 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 - Meget lette plastbæreposer, undtagen 

når de er påkrævet af hygiejniske grunde 

til at emballere fugtige fødevarer i løs 

vægt, idet der i så fald kun bør anvendes 

bionedbrydelige og komposterbare meget 

lette plastbæreposer. 

Or. en 

Begrundelse 

Når det er nødvendigt af hygiejniske grunde, bør kun bionedbrydelige og komposterbare 

letvægtsplastbæreposer anvendes som en mere miljøvenlig mulighed end nye plastposer. 

 


