
 

AM\1166464SV.docx  PE624.162v01-00 
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18.10.2018 A8-0317/137 

Ändringsförslag  137 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön 

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

 

Förslag till direktiv 

Skäl 9 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(9) För att tydligt avgränsa direktivets 

tillämpningsområde bör begreppet 

plastartikel för engångsbruk definieras. 

Definitionen bör inte omfatta 

plastprodukter som har utformats, 

konstruerats och släppts ut på marknaden 

för att under sin livscykel återanvändas 

flera gånger genom att återfyllas eller 

återanvändas för samma ändamål som de 

utformades för. 

(9) För att tydligt avgränsa direktivets 

tillämpningsområde bör det klargöras vad 

som menas med engångsbruk. Produkter 

bör anses användas endast en gång om de 

inte har utformats, konstruerats och släppts 

ut på marknaden för att under sin livscykel 

återanvändas flera gånger genom att 

återfyllas eller återanvändas av tillverkaren 

för samma ändamål som de utformades för. 

Or. en 

Motivering 

Definitionen av ”plast för engångsbruk” bör inte innehålla någon hänvisning till produkter som 

är tänkta att ”endast användas en gång” (som i ENVI-utskottets betänkande). Den definitionen 

kan vara vilseledande och skapa rättslig förvirring eftersom det kan argumenteras att en 

plastprodukt för engångsbruk skulle kunna användas två gånger och därför inte omfattas av 

direktivet. 
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18.10.2018 A8-0317/138 

Ändringsförslag  138 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön 

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

 

Förslag till direktiv 

Skäl 12a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (12a) I direktiv 94/62/EG, ändrat genom 

direktiv (EU) 2015/720, föreskrivs det att 

kommissionen senast i maj 2017 skulle se 

över lagstiftningen avseende åtgärder för 

att minska förbrukningen av mycket 

tunna plastbärkassar, med beaktande av 

deras livscykelpåverkan. Kommissionen 

har ännu inte genomfört denna översyn. 

Eftersom denna typ av plastkassar mycket 

ofta orsakar nedskräpning och bidrar till 

marint skräp är det lämpligt att införa 

åtgärder som begränsar deras 

utsläppande på marknaden utom när det 

gäller absolut nödvändiga 

användningsområden. Mycket tunna 

plastbärkassar bör inte släppas ut på 

marknaden som förpackningar för 

livsmedel i lösvikt utom när de behövs av 

hygieniska skäl eller för att förpacka 

fuktiga livsmedel i lösvikt, till exempel rått 

kött, fisk eller mejeriprodukter. I detta fall 

bör enbart biologiskt nedbrytbara och 

komposterbara kassar användas. För 

mycket tunna plastbärkassar som inte 

omfattas av denna 

saluföringsbegränsning gäller de 

befintliga bestämmelser som infördes 

genom direktiv (EU) 2015/720. 

Or. en 
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Motivering 

När det är nödvändigt med plastbärkassar av hygieniska skäl bör endast biologiskt nedbrytbara 

och komposterbara tunna bärkassar användas, då de utgör ett bättre miljöval än nyproducerade 

plastkassar. 
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18.10.2018 A8-0317/139 

Ändringsförslag  139 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 3 – led 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) plastartikel för engångsbruk: en 

produkt som helt eller delvis består av plast 

och som inte har utformats, konstruerats 

eller släppts ut på marknaden för att under 

sin livscykel återanvändas flera gånger 

genom att återfyllas eller återanvändas 

för samma ändamål som den utformades 

för, 

(2) plastartikel för engångsbruk: en 

produkt som helt eller delvis består av plast 

och som har utformats, konstruerats eller 

släppts ut på marknaden för att användas 

under en kort tidsperiod, utan att flera 

gånger skickas tillbaka till en tillverkare 

för att återfyllas eller återanvändas innan 

den slängs, 

Or. en 

Motivering 

Definitionen av ”plastartikel för engångsbruk” bör inte innehålla någon hänvisning till 

produkter som är tänkta att ”endast användas en gång” (som i ENVI-utskottets betänkande). 

Den definitionen kan vara vilseledande och skapa rättslig förvirring eftersom det kan 

argumenteras att en plastprodukt för engångsbruk skulle kunna användas två gånger och därför 

inte omfattas av direktivet. 
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18.10.2018 A8-0317/140 

Ändringsförslag  140 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 7 – punkt 1 – led ca (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ca) Förekomsten i produkten av 

kemiska ämnen som inger betänkligheter, 

t.ex. farliga metaller, ftalater, PFAS och 

bisfenoler samt hormonstörande 

kemikalier och andra ämnen som inger 

mycket stora betänkligheter enligt 

förordning (EG) nr 1907/2006. 

Or. en 

Motivering 

Det bör finnas information på produkterna om förekomsten av kemiska ämnen som inger 

betänkligheter. 
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18.10.2018 A8-0317/141 

Ändringsförslag  141 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 10 – led ba (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ba) Förekomsten i produkten av 

kemiska ämnen som inger betänkligheter, 

t.ex. farliga metaller, ftalater, PFAS och 

bisfenoler samt hormonstörande 

kemikalier och andra ämnen som inger 

mycket stora betänkligheter enligt 

förordning (EG) nr 1907/2006. 

Or. en 

Motivering 

Medborgarna bör informeras om förekomsten av kemiska ämnen som inger betänkligheter. 
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18.10.2018 A8-0317/142 

Ändringsförslag  142 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön 

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

 

Förslag till direktiv 

Bilaga I – del A – strecksats 2a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 –Dryckesflaskor 

Or. en 

Motivering 

Även dryckesflaskor bör omfattas av ett minskningsmål. 
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18.10.2018 A8-0317/143 

Ändringsförslag  143 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön 

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

 

Förslag till direktiv 

Bilaga I – del B – strecksats 6a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 –Mycket tunna plastbärkassar, med 

undantag för fall då de av hygieniska skäl 

är nödvändiga för att förpacka fuktiga 

livsmedelsprodukter i lösvikt, varvid 

enbart mycket tunna bärkassar som är 

biologiskt nedbrytbara och komposterbara 

får användas 

Or. en 

Motivering 

När det är nödvändigt med plastbärkassar av hygieniska skäl bör endast biologiskt nedbrytbara 

och komposterbara tunna bärkassar användas, då de utgör ett bättre miljöval än nyproducerade 

plastkassar. 
 


