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(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 forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om reduktion af visse 

plastprodukters miljøpåvirkning 

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

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 

(COM(2018)0340), 

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192, stk.1, i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 

Parlamentet (C8-0218/2018), 

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, 

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1, 

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget2,  

– der henviser til forretningsordenens artikel 59, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

og udtalelser fra Økonomi- og Valutaudvalget, Udvalget om Industri, Forskning og 

Energi, Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, Fiskeriudvalget og 

Retsudvalget (A8-0000/2018), 

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling; 

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 

eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag; 

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 

til de nationale parlamenter. 

 

Ændringsforslag  1 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 

                                                 
1 EUT C 0 af 0.0.0000, s. 0. 
2 EUT C 0 af 0.0.0000, s. 0. 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Den høje funktionalitet og relativt 

lave omkostninger ved plast indebærer, at 

dette materiale bliver stadig mere 

allestedsnærværende i hverdagen. Plast 

bruges stadig mere til kortsigtede 

anvendelsesformål, der hverken er designet 

til genbrug eller omkostningseffektiv 

genanvendelse, hvilket har gjort relaterede 

produktions- og forbrugsmønstre stadig 

mere ineffektive og lineære. I forbindelse 

med handlingsplanen for den cirkulære 

økonomi32 konkluderede Kommissionen 

derfor i EU-strategien for plast33, at det er 

nødvendigt at gribe ind over for den 

voksende generering af plastaffald og 

udledning af plast i miljøet, navnlig i 

havmiljøet, hvis vi skal nå frem til en ægte 

cirkulær livscyklus for plast. 

(1) Den høje funktionalitet og de 

relativt lave omkostninger ved plast 

indebærer, at dette materiale bliver stadig 

mere allestedsnærværende i hverdagen. 

Den globale produktion af plast er steget 

kraftigt og nåede i 2017 op på 

348 mio. ton. Den europæiske andel af 

denne produktion udgjorde 18,5 % 

(64,4 mio. ton, en stigning på 3,4 % i 

forhold til produktionen i det foregående 

år). Plast bruges stadig mere til kortsigtede 

anvendelsesformål, der hverken er designet 

til genbrug eller omkostningseffektiv 

genanvendelse, hvilket har gjort relaterede 

produktions- og forbrugsmønstre stadig 

mere ineffektive og lineære. I forbindelse 

med handlingsplanen for den cirkulære 

økonomi konkluderede Kommissionen 

derfor i EU-strategien for plast, at det er 

nødvendigt at gribe ind over for den 

voksende generering af plastaffald og 

udledning af plast i miljøet, navnlig i 

havmiljøet, hvis vi skal nå frem til en ægte 

cirkulær livscyklus for plast. 

__________________ __________________ 

32Meddelelse fra Kommissionen til 

Europa-Parlamentet, Rådet, Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg og Regionsudvalget "Kredsløbet 

lukkes – en EU-handlingsplan for den 

cirkulære økonomi" (COM(2015)0614 

final). 

32Meddelelse fra Kommissionen til 

Europa-Parlamentet, Rådet, Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg og Regionsudvalget "Kredsløbet 

lukkes – en EU-handlingsplan for den 

cirkulære økonomi" (COM(2015)0614 

final). 

33Meddelelse fra Kommissionen til 

Europa-Parlamentet, Rådet, Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg og Regionsudvalget "En EU-

strategi for plast i en cirkulær økonomi" 

(COM(2018) 28 final). 

33 Meddelelse fra Kommissionen til 

Europa-Parlamentet, Rådet, Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg og Regionsudvalget "En EU-

strategi for plast i en cirkulær økonomi" 

(COM(2018)028 final). 

Or. en 

Begrundelse 

Selv om der er tale om et globalt problem, skal Den Europæiske Union påtage sig sit ansvar 
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og indtage en international førerrolle med hensyn til at bekæmpe affald i havet. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1a) Plast spiller en nyttig rolle i 

økonomien og har vigtige 

anvendelsesmuligheder i mange 

brancher. Plast anvendes især til 

emballage (40 %) og i bygge- og 

anlægssektoren (20 %). Desuden 

anvendes plast i betydeligt omfang i 

bilindustrien, til elektrisk og elektronisk 

udstyr samt i landbrugssektoren. De 

betydelige negative miljømæssige, 

sundhedsmæssige og økonomiske 

virkninger ved visse plastprodukter 

kræver ikke desto mindre, at der indføres 

en retlig ramme for at mindske disse 

utilsigtede virkninger, herunder gennem 

en begrænsning af markedsføringen af 

bestemte engangsprodukter, som let lader 

sig erstatte af alternativer. 

Or. en 

Begrundelse 

Det er vigtigt at påpege, at dette ikke er et lovgivningsmæssigt forslag vendt mod plast – et 

materiale, der som få andre opfindelser har revolutioneret vores tilværelse. Der er imidlertid 

plast alle vegne, og engangsplastgenstande er i færd med at kvæle vore floder og have. Der er 

derfor behov for en hurtig indsats på europæisk plan, herunder gennem lovgivning. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Cirkulære tilgange, der prioriterer 

genbrugsprodukter og genbrugssystemer, 

vil føre til, at mængden af genereret affald 

(2) Cirkulære tilgange, der prioriterer 

genbrugsprodukter, som ikke indeholder 

farlige stoffer, og genbrugssystemer, vil 
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reduceres, og en sådan forebyggelse ligger 

øverst i affaldshierarkiet, der er fastlagt ved 

artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2008/98/EF34. Sådanne tilgange er 

også i overensstemmelse med FN's 

bæredygtighedsmål 1235 om at sikre 

bæredygtige forbrugs- og 

produktionsmønstre. 

føre til, at mængden af genereret affald 

reduceres, og en sådan forebyggelse ligger 

øverst i affaldshierarkiet, der er fastlagt ved 

artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2008/98/EF34. Sådanne tilgange er 

også i overensstemmelse med FN's 

bæredygtighedsmål 1235 om at sikre 

bæredygtige forbrugs- og 

produktionsmønstre. 

__________________ __________________ 

34Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/98/EF af 19. november 2008 om 

affald og om ophævelse af visse direktiver 

(EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3). 

34Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/98/EF af 19. november 2008 om 

affald og om ophævelse af visse direktiver 

(EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3). 

35 2030-dagsordenen for bæredygtig 

udvikling vedtaget af De Forenede 

Nationers Generalforsamling den 25. 

september 2015. 

35 2030-dagsordenen for bæredygtig 

udvikling vedtaget af De Forenede 

Nationers Generalforsamling den 25. 

september 2015. 

Or. en 

Begrundelse 

Formålet med dette direktiv er at håndtere de miljømæssige virkninger af engangsplast. For 

at sikre en sammenhængende cirkulær tilgang skal direktivet fremme anvendelsen af 

alternativer til engangsplastprodukter, som ikke er giftige. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (5a) Rådet vedtog på sit møde den 

25. juni 2018 konklusioner om 

gennemførelse af EU-handlingsplanen 

for den cirkulære økonomi, hvori det klart 

støtter tiltagene på EU-plan og globalt 

plan for at begrænse brugen af 

mikroplast, der bevidst tilsættes produkter, 

og oxo-plast i EU samt foranstaltningerne 

i plaststrategien vedrørende nedbringelse 

af mikroplast i tekstilvarer og bildæk samt 

udledning af præproduceret 

plastgranulat. Unionen træffer allerede 
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foranstaltninger, idet der er indledt en 

REACH-procedure, inden for hvis 

rammer Kommissionen anmodede Det 

Europæiske Kemikalieagentur om at 

udarbejde et bilag XV-

begrænsningsdossier vedrørende brugen 

af bevidst tilsatte mikroplastpartikler til 

alle former for produkter, der anvendes af 

almindelige forbrugere eller i 

erhvervsmæssigt øjemed. 

Or. en 

Begrundelse 

Eftersom mange medlemsstater allerede har lovgivet på området, er det vigtigt, at EU skrider 

til handling og på grundlag af en vurdering fra ECHA senest 2020 fremlægger et forslag til 

indskrænkninger i anvendelsen af bevidst tilsatte mikroplastpartikler i produkter, der 

anvendes af almindelige forbrugere eller i erhvervsmæssigt øjemed. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (5b) EU bør vedtage en samlet tilgang 

til problemet med mikroplast og tilskynde 

alle producenter, herunder navnlig tekstil- 

og dækproducenter, til kraftigt at 

begrænse anvendelsen af mikroplast i 

deres formuleringer, idet syntetisk 

beklædning og dæk bidrager med 63 % af 

den mikroplast, der ender direkte i 

vandmiljøet. 

Or. en 

Begrundelse 

Selv om mikroplast (dvs. stykker af plast, der er mindre end 5 mm) ikke er omfattet af 

anvendelsesområdet og er genstand for særlige tiltag i henhold til plaststrategien, er det 

vigtigt at præcisere, at Den Europæiske Union bør have en samlet tilgang til dette problem i 

betragtning af den indvirkning, som plastaffald har på miljøet, dyrelivet i havet og 

menneskers sundhed. 
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Ændringsforslag  6 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) For at koncentrere indsatsen, hvor 

den er mest nødvendig, bør dette direktiv 

kun omfatte de hyppigst fundne 

engangsplastprodukter, som skønsmæssigt 

tegner sig for 86 % af den engangsplast, 

der findes, ifølge optællinger, på strande i 

Unionen. 

(7) For at koncentrere indsatsen, hvor 

den er mest nødvendig, bør dette direktiv 

kun omfatte de hyppigst fundne 

engangsplastprodukter, som skønsmæssigt 

tegner sig for omkring 86 % af den 

engangsplast, der findes, ifølge 

optællinger, på strande i Unionen, og 

potentielt udgør 50 % af alle 

plastgenstande, der findes på strande i 

Unionen. 

Or. en 

Begrundelse 

Ændringen giver sig selv. 

 

Ændringsforslag  7 

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 

udtrykket "engangsplastprodukt" defineres. 

Definitionen bør omfatte 

engangsprodukter, der helt eller delvis 

fremstilles af plast, og som udtænkes, 

designes eller markedsføres med henblik 

på kun at blive anvendt én gang, eller som 

faktisk kun anvendes én gang, før de 

kasseres. Typiske karakteristika for 

engangsprodukter er: har tendens til at 

ende som henkastet affald, overvejende i 

havmiljøet, har en kort anvendelsesfase, 

forbruges i overvejende grad uden for 

hjemmet, eller steder, hvor der ikke findes 
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alternativer, som kan anvendes igen, eller 

som er fremstillet af andre materialer. 

Or. en 

Begrundelse 

Af hensyn til klarheden og af juridiske grunde er det bedre med en positiv definition. Det vil 

ligeledes være nyttigt for forbrugerne og producenterne at have klare kriterier for, om en 

genstand kan betragtes som en engangsplastgenstand eller ej. 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til direktiv 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) For visse engangsplastprodukter 

findes der endnu ikke egnede og mere 

bæredygtige alternativer, og forbruget af de 

fleste sådanne engangsplastprodukter 

forventes at stige. For at vende denne 

tendens og fremme indsatsen for at nå frem 

til mere bæredygtige løsninger bør 

medlemsstaterne pålægges at træffe de 

nødvendige foranstaltninger for at opnå en 

betydelig reduktion i forbruget af disse 

produkter uden at gå på kompromis med 

fødevarehygiejne eller fødevaresikkerhed, 

god hygiejnepraksis, god 

fremstillingspraksis, forbrugeroplysning 

eller sporbarhedskrav i EU's 

fødevarelovgivning44. 

(11) For visse engangsplastprodukter 

findes der endnu ikke egnede og mere 

bæredygtige alternativer, og forbruget af de 

fleste sådanne engangsplastprodukter 

forventes at stige. For at vende denne 

tendens og fremme indsatsen for at nå frem 

til mere bæredygtige løsninger bør 

medlemsstaterne pålægges at træffe de 

nødvendige foranstaltninger for at opnå en 

betydelig reduktion i forbruget af disse 

produkter, sådan som det allerede er 

tilfældet med plastposer i henhold til 

direktiv 94/62/EF, som ændret ved 

direktiv (EU) 2015/72043a, uden at gå på 

kompromis med fødevarehygiejne eller 

fødevaresikkerhed, god hygiejnepraksis, 

god fremstillingspraksis, 

forbrugeroplysning eller sporbarhedskrav i 

EU's fødevarelovgivning44. 

Medlemsstaterne bør sigte mod det højest 

mulige mål for så vidt angår disse 

foranstaltninger, som bør stå i forhold til, 

hvor alvorlig en risiko for forurening af 

havene der knytter sig til de forskellige 

produkter og anvendelser, som er omfattet 

af det overordnede reduktionsmål. 

__________________ __________________ 

 43a Europa-Parlamentets og Rådets 
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direktiv (EU) 2015/720 af 29. april 2015 

om ændring af direktiv 94/62/EF med 

henblik på at mindske forbruget af 

letvægtsplastbæreposer (EUT L 115 af 

6.5.2015, s. 11). 

44Forordning (EF) nr. 178/2002 om 

generelle principper og krav i 

fødevarelovgivningen (EUT L 31 af 

1.2.2002, s. 1), forordning (EF) nr. 

852/2004 om fødevarehygiejne, (EUT L 

139 af 30.4.2004, s. 1), forordning (EF) nr. 

1935/2004 om materialer og genstande 

bestemt til kontakt med fødevarer og anden 

relevant lovgivning vedrørende 

fødevaresikkerhed, hygiejne og mærkning 

(EUT L 338 af 13.11.2004, s. 4). 

44 Forordning (EF) nr. 178/2002 om 

generelle principper og krav i 

fødevarelovgivningen (EUT L 31 af 

1.2.2002, s. 1), forordning (EF) nr. 

852/2004 om fødevarehygiejne, (EUT L 

139 af 30.4.2004, s. 1), forordning (EF) nr. 

1935/2004 om materialer og genstande 

bestemt til kontakt med fødevarer og anden 

relevant lovgivning vedrørende 

fødevaresikkerhed, hygiejne og mærkning 

(EUT L 338 af 13.11.2004, s. 4). 

Or. en 

Begrundelse 

Det bør understreges, at medlemsstaterne i praksis står frit med hensyn til at målrette deres 

foranstaltninger, at disse skal stå i forhold til, hvor alvorlig risikoen for forurening af havene 

er, og at de alvorligste tilfælde bør prioriteres højest. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (12a) Filtre til tobaksvarer er de 

næstmest forurenende 

engangsplastgenstande. Selv om 

markedsandelen af plantebaserede 

cellulosefiltre til tobaksvarer synes at 

være stigende, er det ikke klart, om de 

tilgængelige alternativer er acceptable. 

Endvidere kan den enorme indvirkning på 

miljøet af tobaksvarer med filtre ikke 

ignoreres, da deres filter kan nedbrydes til 

mindre plaststykker. Brugte tobaksfiltre 

indeholder også mange kemikalier, som 

er giftige for miljøet, og hvoraf mindst 50 

er kendt som værende kræftfremkaldende 

hos mennesker, samt tungmetaller, der 
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kan sive ud fra filteret og skade det 

omgivende land-, luft- og havmiljø. Med 

henblik på håndtering af oprydningen af 

affaldet efter forbrug og ansvarlig 

bortskaffelse er der behov for en lang 

række foranstaltninger for tobaksvarer 

med filtre, der spænder fra udvidet 

producentansvar til reduktion af 

engangsfiltre. 

Or. en 

Begrundelse 

Ifølge tal fra Europa-Kommissionen ligger tobaksfiltre på en andenplads efter plastflasker 

blandt engangsplastgenstande, der bidrager til havaffald. I Kommissionens forslag består 

foranstaltningerne vedrørende filtre til tobaksvarer i udvidet ansvar til tobaksproducenterne 

og bevidstgørelsestiltag, men det bør ændres, således at der også fastsættes 

forbrugsreduktionsmål for cigaretfiltre. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (12b) 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 revision. Da 

sådanne plastposer meget let ender som 

affald, 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 
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(f.eks. råt kød, fisk eller mejeriprodukter). 

For meget lette plastbæreposer, som 

denne markedsføringsbegrænsning ikke 

gælder for, finder de eksisterende 

bestemmelser, som er indført ved direktiv 

(EU) 2015/720, fortsat anvendelse. 

Or. en 

Begrundelse 

Lovgivningen om mindskelse af forbruget af plastposer indeholder ingen foranstaltninger med 

hensyn til meget lette plastbæreposer, men gør spørgsmålet afhængigt af en revisionsklausul. 

Dette forslag giver mulighed for at gå videre med foranstaltningerne vedrørende disse poser, 

som meget let ender som affald, og for hvilke der findes alternativer. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Hætter og låg, hvoraf en væsentlig 

del er fremstillet af plast, fra 

drikkevarebeholdere er blandt de hyppigst 

fundne engangsprodukter på EU-strande. 

Drikkevarebeholdere, der er 

engangsplastprodukter, bør derfor kun 

kunne markedsføres, hvis de opfylder 

specifikke produktdesignkrav, der i 

betydelig grad reducerer udsivning i 

miljøet af drikkevarebeholderes hætter og 

låg. For drikkevarebeholdere, der er 

engangsplastprodukter og emballage, er 

dette krav et supplement til de væsentlige 

krav til sammensætningen af og 

egenskaberne ved genbrugsemballage og 

genvindelig, herunder genanvendelig, 

emballage, som er angivet i bilag II til 

direktiv 94/62/EØF. For at lette 

overensstemmelsen med 

produktdesignkravet og sikre et 

velfungerende indre marked er det 

nødvendigt at udvikle en harmoniseret 

standard vedtaget i henhold til Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

(13) Hætter og låg, hvoraf en væsentlig 

del er fremstillet af plast, fra 

drikkevarebeholdere er blandt de hyppigst 

fundne engangsprodukter på EU-strande. 

Drikkevarebeholdere, der er 

engangsplastprodukter, bør derfor kun 

kunne markedsføres, hvis de opfylder 

specifikke produktdesignkrav, der i 

betydelig grad reducerer udsivning i 

miljøet af drikkevarebeholderes hætter og 

låg. For drikkevarebeholdere, der er 

engangsplastprodukter og emballage, er 

dette krav et supplement til de væsentlige 

krav til sammensætningen af og 

egenskaberne ved genbrugsemballage og 

genvindelig, herunder genanvendelig, 

emballage, som er angivet i bilag II til 

direktiv 94/62/EØF. For at lette 

overensstemmelsen med 

produktdesignkravet og sikre et 

velfungerende indre marked er det 

nødvendigt at udvikle en harmoniseret 

standard vedtaget i henhold til Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
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nr. 1025/201245, og overholdelsen af denne 

standard bør kunne give anledning til en 

formodning om overensstemmelse med 

disse krav. Der bør afsættes tilstrækkelig 

tid til at udvikle en harmoniseret standard 

og give producenterne mulighed for at 

tilpasse deres produktionskæder i 

forbindelse med gennemførelsen af 

produktdesignkravet. 

nr. 1025/2012, og overholdelsen af denne 

standard bør kunne give anledning til en 

formodning om overensstemmelse med 

disse krav. Der bør afsættes tilstrækkelig 

tid til at udvikle en harmoniseret standard 

og give producenterne mulighed for at 

tilpasse deres produktionskæder i 

forbindelse med gennemførelsen af 

produktdesignkravet. For at sikre cirkulær 

anvendelse af plast er det nødvendigt at 

sikre markedsudbredelsen af genanvendte 

materialer. Det er derfor hensigtsmæssigt 

at indføre et krav om et obligatorisk 

minimumsindhold af genanvendt plast i 

visse produkter. Det bør derfor senest i 

2025 kun være tilladt at markedsføre 

drikkevarebeholdere, der er 

engangsplastprodukter, hvis de er 

fremstillet af mindst 25 % 

genbrugsmateriale. 

__________________ __________________ 

45Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. 

oktober 2012 om europæisk 

standardisering, om ændring af Rådets 

direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 

98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 

2009/23/EF og 2009/105/EF og om 

ophævelse af Rådets afgørelse 87/95/EØF 

og Europa-Parlamentets og Rådets 

afgørelse nr. 1673/2006/EF (EUT L 316 af 

14.11.2012, s. 12). 

45Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1025/2012 af 

25. oktober 2012 om europæisk 

standardisering, om ændring af Rådets 

direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 

98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 

2009/23/EF og 2009/105/EF og om 

ophævelse af Rådets afgørelse 87/95/EØF 

og Europa-Parlamentets og Rådets 

afgørelse nr. 1673/2006/EF (EUT L 316 af 

14.11.2012, s. 12). 

Or. en 

Begrundelse 

Mange aktører i føde- og drikkevaresektoren har forpligtet sig til at fremstille plastflasker, 

der indeholder mindst 25 % genvundet plast. Det er vigtigt at bakke op om dette engagement 

fra industriens side, som bidrager direkte til den samlede løsning på problemet med 

havaffald. 
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Ændringsforslag  12 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (13a) Miljøvenligt design af plast og 

plastprodukter, som helt fra 

udformningsfasen tager højde for 

genbrugs- og genanvendelseskrav, er af 

afgørende betydning for den cirkulære 

økonomi og vil bidrage til at mindske 

mængden af henkastet affald. Det er 

derfor vigtigt, at princippet om 

miljøvenligt design gennem passende 

produktregulering udvides til at omfatte 

alle produktgrupper. De foranstaltninger, 

der er fastsat i dette direktiv, bør derfor 

suppleres med en revision og styrkelse af 

de væsentlige krav i direktiv 94/62/EF, 

som ændret ved direktiv (EU) 2018/8521a. 

Kommissionen bør med henblik herpå 

inden udgangen af 2020 fremsætte et 

forslag, hvori der tages hensyn til de 

forskellige emballagematerialers relative 

egenskaber på grundlag af 

livscyklusvurderinger, idet der navnlig 

fokuseres på forebyggelse og design med 

henblik på cirkularitet.  

 ______________ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

(EU) 2018/852 af 30. maj 2018 om 

ændring af direktiv 94/62/EF om 

emballage og emballageaffald (EUT L 

150 af 14.6.2018, s. 141). 

Or. en 

Begrundelse 

Innovation inden for produktdesign for at undgå plastaffald er et af de vigtigste mål at indfri. 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til direktiv 

Betragtning 14 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Visse engangsplastprodukter ender 

i miljøet som følge af uhensigtsmæssig 

bortskaffelse gennem kloakker eller anden 

uhensigtsmæssig frigivelse i miljøet. 

Derfor skal engangsplastprodukter, som 

ofte bortskaffes gennem kloakker, eller 

som bortskaffes uhensigtsmæssigt, være 

omfattet mærkningskrav. Mærkningen skal 

oplyse forbrugerne om hensigtsmæssige 

bortskaffelsesmuligheder og/eller 

muligheder for bortskaffelse af affald, som 

bør undgås, og/eller om de negative 

miljøpåvirkninger af henkastet affald som 

følge af uhensigtsmæssig bortskaffelse. 

Kommissionen bør have beføjelse til at 

etablere et harmoniseret format for 

mærkning og i den forbindelse om 

fornødent afprøve, hvordan repræsentative 

forbrugergrupper opfatter den foreslåede 

mærkning, for at sikre, at mærkningen er 

effektiv og letforståelig. 

(14) Visse engangsplastprodukter ender 

i miljøet som følge af uhensigtsmæssig 

bortskaffelse gennem kloakker eller anden 

uhensigtsmæssig frigivelse i miljøet. De 

kan desuden forårsage betydelige skader 

på kloaknettet ved at tilstoppe pumper og 

blokere rør. Derfor skal 

engangsplastprodukter, som ofte 

bortskaffes gennem kloakker, eller som 

bortskaffes uhensigtsmæssigt, være 

omfattet mærkningskrav. Mærkningen skal 

oplyse forbrugerne om hensigtsmæssige 

bortskaffelsesmuligheder og/eller 

muligheder for bortskaffelse af affald, som 

bør undgås, og/eller om de negative 

miljømæssige og økonomiske virkninger 
af henkastet affald som følge af 

uhensigtsmæssig bortskaffelse. 

Kommissionen bør tage højde for frivillige 

sektoraftaler, som er indgået med henblik 

på fastsættelse af klare regler for 

mærkning, der – f.eks. ved hjælp af et 

logo – oplyser forbrugerne om, hvorvidt et 

produkt kan genbruges eller ej. 
Kommissionen bør have beføjelse til at 

etablere et harmoniseret format for 

mærkning og i den forbindelse om 

fornødent afprøve, hvordan repræsentative 

forbrugergrupper opfatter den foreslåede 

mærkning, for at sikre, at mærkningen er 

effektiv og letforståelig. 

Or. en 

Begrundelse 

Flere slags engangsplastprodukter, f.eks. vådservietter, filtre til tobaksvarer og vatpinde, kan 

ende i kloaknettet på grund af uhensigtsmæssige bortskaffelsespraksisser. I de fleste tilfælde 

fjerner de nuværende rensningsanlæg engangsplast. Overløb fra fællessystemer kan dog føre 

til direkte udledning, og en del af denne plast kan derfor finde vej til vandområder med 

negative miljøpåvirkninger til følge. Se også begrundelsen for ændringsforslaget til artikel 7, 

stk. 2. 
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Ændringsforslag  14 

Forslag til direktiv 

Betragtning 15 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) For engangsplastprodukter, for 

hvilke der ikke findes tilgængelige, egnede 

og mere bæredygtige alternativer, bør 

medlemsstaterne i overensstemmelse med 

princippet om, at forureneren betaler, også 

indføre ordninger for udvidet 

producentansvar til dækning af 

omkostningerne ved affaldshåndtering og 

oprydning af henkastet affald samt 

omkostningerne ved oplysningstiltag for at 

forebygge og reducere mængden af sådant 

henkastet affald. 

(15) For engangsplastprodukter, for 

hvilke der ikke findes tilgængelige, egnede 

og mere bæredygtige alternativer, bør 

medlemsstaterne i overensstemmelse med 

princippet om, at forureneren betaler, også 

indføre ordninger for udvidet 

producentansvar til dækning af 

omkostningerne ved affaldshåndtering og 

oprydning af henkastet affald, som bør 

være et fælles ansvar, samt 

omkostningerne ved oplysningstiltag for at 

forebygge og reducere mængden af sådant 

henkastet affald ved at tackle 

uhensigtsmæssig forbrugeradfærd. 

Or. en 

Begrundelse 

Se begrundelsen i ændringsforslaget til artikel 8, stk. 2. 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til direktiv 

Betragtning 16 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) Det fremgår af havaffaldets store 

andel af plast, der stammer fra efterladte, 

tabte og kasserede fiskeredskaber, der 

indeholder plast, at de eksisterende 

lovkrav46 ikke giver tilstrækkelige 

incitamenter til at bringe sådanne 

fiskeredskaber i land med henblik på 

indsamling og behandling. Det indirekte 

gebyrsystem, der er fastsat i EU-

lovgivningen om modtagefaciliteter i 

havne for levering af affald fra skibe, 

fjerner incitamentet for skibe til at udlede 

deres affald til søs og sikrer en 

(16) Det fremgår af havaffaldets store 

andel af plast, der stammer fra efterladte, 

tabte og kasserede fiskeredskaber, der 

indeholder plast, at de eksisterende lovkrav 

ikke giver tilstrækkelige incitamenter til at 

bringe sådanne fiskeredskaber i land med 

henblik på indsamling og behandling. På 

den anden side er der allerede i Rådets 

forordning (EF) nr. 1224/2009 fastsat 

nogle foranstaltninger, navnlig et krav 

om, at føreren af et EU-fiskerfartøj inden 

for 24 timer skal give meddelelse om et 

eventuelt tab af fiskeredskaber, som ikke 
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afleveringsret. Dette system bør dog 

suppleres med yderligere økonomiske 

incitamenter for fiskerne til at bringe deres 

udtjente fiskeredskaber i land for at undgå 

enhver mulig stigning i det indirekte 

affaldsgebyr, der skal betales. Da 

plastkomponenter fra fiskeredskaber har et 

højt genanvendelsespotentiale, bør 

medlemsstaterne i overensstemmelse med 

princippet om, at forureneren betaler, 

indføre et udvidet producentansvar for 

fiskeredskaber, der indeholder plast, for at 

fremme særskilt indsamling af udtjente 

fiskeredskaber, samt finansiere forsvarlig 

affaldshåndtering af disse fiskeredskaber, 

navnlig genanvendelse. 

kan bjerges, til den kompetente 

myndighed i sin flagmedlemsstat. 

Forordning (EF) nr. 1224/2009 overvåger 

imidlertid ikke konsekvent sådanne tab af 

fiskeredskaber. Det indirekte gebyrsystem, 

der er fastsat i EU-lovgivningen om 

modtagefaciliteter i havne for levering af 

affald fra skibe, fjerner desuden 

incitamentet for skibe til at udlede deres 

affald til søs og sikrer en afleveringsret. 

Dette system bør dog suppleres med 

yderligere økonomiske incitamenter for 

fiskerne til at bringe deres udtjente 

fiskeredskaber i land for at undgå enhver 

mulig stigning i det indirekte affaldsgebyr, 

der skal betales. Da plastkomponenter fra 

fiskeredskaber har et højt 

genanvendelsespotentiale, bør 

medlemsstaterne i overensstemmelse med 

princippet om, at forureneren betaler, 

indføre et udvidet producentansvar for 

fiskeredskaber, der indeholder plast, for at 

fremme særskilt indsamling af udtjente 

fiskeredskaber, samt finansiere forsvarlig 

affaldshåndtering af disse fiskeredskaber, 

navnlig genanvendelse. I sådanne 

systemer bør der fastsættes differentierede 

finansielle bidrag for redskaber, der er 

beregnet til genbrug og genanvendelse, i 

overensstemmelse med kravene i direktiv 

2008/98/EF. 

__________________ __________________ 

46Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009, 

direktiv 2000/59/EF og direktiv 

2008/98/EF. 

46Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009, 

direktiv 2000/59/EF og direktiv 

2008/98/EF. 

Or. en 

Begrundelse 

Forslaget vil supplere og styrke den nuværende EU-lovgivning om fiskeredskaber, ikke blot 

ved at levere data om tab af fiskeredskaber, men også ved at indføre udvidet producentansvar 

for fiskeredskaber, der indeholder plast. 
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Ændringsforslag  16 

Forslag til direktiv 

Betragtning 18 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) For at forhindre henkastet affald og 

andre uhensigtsmæssige former for 

bortskaffelse, der resulterer i havaffald, der 

indeholder plast, skal forbrugerne oplyses 

korrekt om de mest hensigtsmæssige 

bortskaffelsesmuligheder og/eller 

muligheder for bortskaffelse af affald, der 

bør undgås, bedste praksis med hensyn til 

bortskaffelse af affald og dårlige 

bortskaffelsesmetoders miljøbelastning 

samt om plastindholdet i visse 

engangsplastprodukter og fiskeredskaber. 

Derfor bør medlemsstaterne pålægges at 

iværksætte oplysningstiltag, der sikrer, at 

sådanne oplysninger gives til forbrugerne. 

Oplysningerne bør ikke indeholde noget 

salgsfremmende indhold, der tilskynder til 

at bruge engangsplastprodukter. 

Medlemsstaterne bør kunne vælge de 

foranstaltninger, der er mest 

hensigtsmæssige, baseret på produktets art 

eller dets anvendelse. Producenter af 

engangsplastprodukter og fiskeredskaber, 

der indeholder plast, bør afholde 

omkostningerne ved oplysningstiltag som 

led i deres forpligtelser vedrørende udvidet 

producentansvar. 

(18) For at forhindre henkastet affald og 

andre uhensigtsmæssige former for 

bortskaffelse, der resulterer i havaffald, der 

indeholder plast, skal forbrugerne oplyses 

korrekt om de mest hensigtsmæssige 

bortskaffelsesmuligheder og/eller 

muligheder for bortskaffelse af affald, der 

bør undgås, bedste praksis med hensyn til 

bortskaffelse af affald og dårlige 

bortskaffelsesmetoders miljøbelastning, 

plastindholdet i visse 

engangsplastprodukter og fiskeredskaber 

samt tilgængelige alternativer, der 

allerede findes på markedet. Derfor bør 

medlemsstaterne pålægges at iværksætte 

oplysningstiltag, der sikrer, at sådanne 

oplysninger gives til forbrugerne. 

Oplysningerne bør ikke indeholde noget 

salgsfremmende indhold, der tilskynder til 

at bruge engangsplastprodukter. 

Medlemsstaterne bør kunne vælge de 

foranstaltninger, der er mest 

hensigtsmæssige, baseret på produktets art 

eller dets anvendelse. Producenter af 

engangsplastprodukter og fiskeredskaber, 

der indeholder plast, bør afholde 

omkostningerne ved oplysningstiltag som 

led i deres forpligtelser vedrørende udvidet 

producentansvar. 

Or. en 

Begrundelse 

Hvis EU ønsker at mindske brugen af engangsplastprodukter, er det nødvendigt at oplyse 

forbrugerne bedre om de foreliggende alternativer. 
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Ændringsforslag  17 

Forslag til direktiv 

Betragtning 19 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(19) Ved direktiv 2008/98/EF fastsættes 

generelle minimumskrav til ordninger for 

udvidet producentansvar. Disse krav bør 

gælde for ordninger for udvidet 

producentansvar, der er fastlagt i dette 

direktiv. Ved dette direktiv fastlægges dog 

yderligere krav om udvidet 

producentansvar, for eksempel kravet om, 

at producenter af visse 

engangsplastprodukter skal dække 

omkostningerne ved oprydning af 

henkastet affald. 

(19) Ved direktiv 2008/98/EF fastsættes 

generelle minimumskrav til ordninger for 

udvidet producentansvar. Disse krav bør 

gælde for ordninger for udvidet 

producentansvar, der er fastlagt i dette 

direktiv. Ved dette direktiv fastlægges dog 

yderligere krav om udvidet 

producentansvar, for eksempel kravet om, 

at producenter af visse 

engangsplastprodukter skal dække 

omkostningen ved oplysningstiltag. 

Or. en 

Begrundelse 

Denne lovgivning bør indeholde bestemmelser om delt ansvar for at dække omkostningerne 

ved oprydning af henkastet affald, der skyldes uhensigtsmæssig forbrugeradfærd. 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til direktiv 

Betragtning 20 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) Drikkeflasker, der er 

engangsplastprodukter, er et af de hyppigst 

forekommende havaffaldsgenstande på 

strande i Unionen. Dette skyldes 

ineffektive særskilte indsamlingssystemer 

og lav forbrugerdeltagelse i disse systemer. 

Det er nødvendigt at fremme mere 

effektive særskilte indsamlingssystemer, 

og der bør derfor etableres et mindstemål 

for indsamling af drikkevareflasker, der er 

engangsplastprodukter. Medlemsstaterne 

bør være i stand til at nå dette 

minimumsmål ved at fastsætte mål for 

særskilt indsamling af drikkevareflasker, 

(20) Drikkeflasker (med hætter og låg), 

der er engangsplastprodukter, er et af de 

hyppigst forekommende 

havaffaldsgenstande på strande i Unionen. 

Dette skyldes ineffektive særskilte 

indsamlingssystemer og lav 

forbrugerdeltagelse i disse systemer. Det er 

nødvendigt at fremme mere effektive 

særskilte indsamlingssystemer, og der bør 

derfor etableres et mindstemål for 

indsamling af drikkevareflasker, der er 

engangsplastprodukter. Medlemsstaterne 

bør være i stand til at nå dette 

minimumsmål ved at fastsætte mål for 
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der er engangsplastprodukter, inden for 

rammerne af ordningerne for udvidet 

producentansvar eller ved at indføre 

pantordninger eller ved enhver anden 

foranstaltning, som de finder passende. 

Dette vil have en direkte, positiv 

indvirkning på indsamlingsprocenten, 

kvaliteten af det indsamlede materiale og 

kvaliteten af de genanvendte produkter, 

hvilket åbner muligheder for 

genanvendelsesvirksomheder og markedet 

for genanvendte produkter. 

særskilt indsamling af drikkevareflasker, 

der er engangsplastprodukter, inden for 

rammerne af ordningerne for udvidet 

producentansvar eller ved at indføre 

pantordninger eller automatiske 

indsamlingssystemer eller enhver anden 

foranstaltning, som de finder passende. 

Dette minimumsindsamlingsmål bør 

ledsages af et specifikt krav om 

anvendelse af genanvendt materiale til 

plastflasker for at sikre, at den øgede 

mængde plast, som indsamles, bliver 

genbrugt eller genanvendt og således atter 

indgår i den cirkulære økonomi. Dette vil 

derfor have en direkte, positiv indvirkning 

på indsamlings- og 

genanvendelsesprocenten, kvaliteten af 

det indsamlede materiale og kvaliteten af 

de genanvendte produkter, hvilket åbner 

nye muligheder for 

genanvendelsesvirksomheder og markedet 

for genanvendte produkter. 

Or. en 

Begrundelse 

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 9. 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Formålet med dette direktiv er at forebygge 

og reducere visse plastprodukters 

miljøpåvirkning, især vandmiljøet og 

menneskers sundhed samt fremme 

omstillingen til en cirkulær økonomi med 

innovative forretningsmodeller, produkter 

og materialer, dermed også bidrage til et 

velfungerende indre marked. 

Formålet med dette direktiv er at sørge for, 

at Unionen spiller sin rolle med hensyn til 

at løse det globale problem med 

forurening af havene med plast ved at 

forebygge og reducere visse 

plastprodukters miljøpåvirkning, især 

vandmiljøet og menneskers sundhed, samt 

ved at fremme omstillingen til en cirkulær 

økonomi med innovative 

forretningsmodeller, produkter og 

materialer, dermed også bidrage til et 



 

PR\1155806DA.docx 23/42 PE623.714v01-00 

 DA 

velfungerende indre marked. 

Or. en 

Begrundelse 

Formålet med forslaget bør være mere synligt: EU's andel i produktionen af havaffald på 

verdensplan er relativt lille, da det forbruger omkring 16 % af den samlede mængde 

engangsplast, som forbruges på verdensplan. EU kan imidlertid spille en vigtig rolle, når det 

drejer sig om at finde en løsning og vende udviklingen ved at gå foran med et godt eksempel. 

 

Ændringsforslag  20 

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 kun at blive 

anvendt én gang, eller som faktisk kun 

bliver anvendt én gang, inden det 

kasseres; 

Or. en 

Begrundelse 

En positiv definition bringer juridisk klarhed i forhold til en standarddefinition. Der er her 

reelt tale om to hypoteser: 1) produkter, der er beregnet til kun at blive brugt én gang (selv 

om de reelt genbruges flere gange), og 2) produkter, der kunne anvendes flere gange, men 

som faktisk kun anvendes én gang. 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a) "Meget lette plastbæreposer": 

meget lette plastbæreposer som defineret i 
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artikel 3, punkt 1d, i direktiv 94/62/EF 

Or. en 

Begrundelse 

Definitionen henviser til ændringsforslag, der føjer denne produktkategori til 

anvendelsesområdet for direktivet og mere specifikt artikel 5 om markedsføringsrestriktioner. 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 14 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 14a) "Tobaksvarer": tobaksvarer som 

defineret i artikel 2, nr. 4), i direktiv 

2014/40/EU 

Or. en 

Begrundelse 

Definitionen henviser til det ændringsforslag, der føjer denne produktkategori til i direktivets 

artikel 4 om forbrugsreduktion. Der findes anvendelige alternativer, som har potentialet til at 

erstatte cellulosebaserede tobaksfiltre, der indeholder plast. Disse alternativer er 

miljøvenlige og biologisk nedbrydelige. De anvendes imidlertid endnu ikke af 

tobaksindustrien. 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 

foranstaltninger for at opnå en betydelig 

reduktion af forbruget af 

engangsplastprodukter, der er anført i 

bilagets Del A på deres område, senest den 

... [seks år efter gennemførelsesdatoen for 

dette direktiv ]. 

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 

foranstaltninger for senest den ... [fire år 

efter gennemførelsesdatoen for dette 

direktiv]at opnå en betydelig reduktion af 

forbruget af engangsplastprodukter, der er 

anført i bilagets Del A på deres område. 

Medlemsstaterne vedtager planer med 

henblik på opnåelsen af denne reduktion, 

herunder specifikke kvantitative 
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reduktionsmål og de trufne 

foranstaltninger. Planerne forelægges 

Kommissionen og ajourføres om 

nødvendigt. Kommissionen kan rette 

henstillinger om de vedtagne planer. 

Or. en 

Begrundelse 

Den tidsplan, der er fastsat for medlemsstaterne, er inspireret af den tidsplan, der er fastsat i 

direktivet af 29. april 2015 for så vidt angår letvægtsplastbæreposer. Der er ikke desto 

mindre planer om justeringer med en mere fleksibel tidsplan for at tage hensyn til, at 

medlemsstaterne aktuelt mangler oplysninger om foranstaltninger til reduktion af forbruget af 

fødevarebeholdere og plastkopper. Fire år er en tilstrækkeligt lang periode til, at 

medlemsstaterne kan indfri præcise reduktionsmål på deres område for de varer, der er 

omhandlet i artikel 4. 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Kommissionen kan vedtage en 

gennemførelsesretsakt, der fastsætter 

metoden til beregning og verifikation af 

den betydelige reduktion af forbruget af de 

i stk. 1 omhandlede engangsplastprodukter. 

Denne gennemførelsesretsakt vedtages i 

henhold til undersøgelsesproceduren, der er 

nævnt i artikel 16, stk. 2. 

2. Kommissionen vedtager en 

gennemførelsesretsakt, der fastsætter 

metoden til beregning og verifikation af 

den betydelige reduktion af forbruget af de 

i stk. 1 omhandlede engangsplastprodukter 

senest ... [12 måneder inden 

gennemførelsesdatoen for dette direktiv]. 

Denne gennemførelsesretsakt vedtages i 

henhold til undersøgelsesproceduren, der er 

nævnt i artikel 16, stk. 2. 

Or. en 

Begrundelse 

Den gennemførelsesretsakt, hvori metoden fastlægges, er nødvendig for en korrekt 

gennemførelse af reduktionsmålet. 
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Ændringsforslag  25 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 4a 

 Reduktion af affald fra tobaksvarer efter 

forbrug 

 Medlemsstaterne tager følgende 

foranstaltninger for at mindske 

skadevirkningerne ved affald fra 

tobaksvarer og navnlig filtre fra 

tobaksvarer, der indeholder plast: 

 a)  vedtagelse og gennemførelse af 

udvidet producentansvar i 

overensstemmelse med artikel 8, som 

pålægger producenter af tobaksvarer at 

finansiere forvaltningsorganisationer, der 

oprettes og drives uafhængigt af 

producenten, med henblik på at 

forebygge, reducere og begrænse 

tobaksaffald, navnlig affald fra 

engangsplastprodukter, herunder filtre, 

der indgår i eller markedsføres til 

anvendelse sammen med tobaksvarer, 

samt andre livscyklusstadier af tobak, 

såfremt det er muligt 

 b)  fastsættelse af reduktionsmål for 

plastfiltre til tobaksvarer med henblik på 

at begrænse affaldsmængden efter 

forbrug på følgende måde: 50 % senest i 

2025 og 80 % senest i 2030 i forhold til 

2014-niveauet med henblik på ultimativt 

at erstatte disse filtre med alternative 

miljøvenlige filtre 

 c)  udvidelse af gældende lovgivning 

og afgiftspolitikker for tobaksvarer og 

salg af disse med foranstaltninger, der 

tager sigte på en gradvis reduktion af 

engangsplastprodukter, der indgår i eller 

markedsføres med henblik på anvendelse 

sammen med tobaksvarer, heriblandt 

filtre 

 d)  indførelse af lovgivningsmæssige 
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og andre økonomiske foranstaltninger for 

at imødegå skader på miljøet. 

Or. en 

Begrundelse 

Ifølge tal fra Europa-Kommissionen indtager filtre til tobaksvarer andenpladsen blandt 

engangsplastgenstande, der bidrager til havaffald, og overgås kun af plastflasker. Da de 

eneste foranstaltninger i Kommissionens forslag med hensyn til tobaksfabrikanter er udvidet 

ansvar og oplysningstiltag, ønsker ordføreren at gå endnu længere og foreslår en lang række 

foranstaltninger såsom forbrugsreduktionsmål for filtre til tobaksvarer. 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at 

engangsplastprodukter opført i Del C i 

bilaget, som har hætter og låg, hvoraf en 

væsentlig del er fremstillet af plast, kun må 

markedsføres, hvis hætter og låg forbliver 

fastgjort til beholderen under produktets 

planlagte brugsfase. 

1. Medlemsstaterne sikrer, at 

engangsplastprodukter opført i Del C i 

bilaget, som har hætter og låg, hvoraf en 

væsentlig del er fremstillet af plast, kun må 

markedsføres, hvis hætter og låg forbliver 

fastgjort til beholderen under produktets 

planlagte brugsfase. Som en undtagelse 

skal det ikke for kulsyreholdige 

drikkevarer være påbudt, at kapsler og låg 

skal forblive fastgjort til beholderen, dog 

med forbehold af den evaluerings- og 

undersøgelsesprocedure, der er 

omhandlet i artikel 15. 

Or. en 

Begrundelse 

Til visse anvendelser findes der kapsler og låg, som forbliver fastgjort til flasken, men det er 

ikke i Kommissionens konsekvensanalyse vurderet, om de egner sig til alle typer af 

"drikkevarebeholdere". Eksempelvis findes der for nuværende ikke nogen løsning, der egner 

sig til kulsyreholdige drikkevarer, fordi de ikke giver mulighed for et korrekt trykfald. 
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Ændringsforslag  27 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Medlemsstaterne sikrer, at der ved 

fremstillingen af de i stk. 1 omhandlede 

produkter senest i 2025 anvendes mindst 

25 % genbrugsmateriale. 

 Senest i 2022 vedtager Kommissionen 

gennemførelsesretsakter, der fastlægger 

metoden til beregning af det genanvendte 

indhold. Disse gennemførelsesretsakter 

vedtages efter undersøgelsesproceduren i 

dette direktivs artikel 16, stk. 2. 

Or. en 

Begrundelse 

Mange aktører i føde- og drikkevarebranchen har forpligtet sig til at fremstille plastflasker, 

der indeholder mindst 25 % genvunden plast. Det er vigtigt at støtte dette brancheinitiativ, 

som bidrager direkte til en overordnet løsning på det alvorlige problem med havaffald. 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) plastindholdet i produktet. c) plastindholdet i produktet samt, 

såfremt det er relevant, om der findes 

alternativer. 

Or. en 

Begrundelse 

En vigtig oplysning, som kan påvirke forbrugernes valg. 
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Ændringsforslag  29 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 1 – litra c a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) indholdet i produktet af særligt 

problematiske stoffer (SVHC), som står 

opført på REACH-godkendelseslisten. 

Or. en 

Begrundelse 

Det er vigtigt at oplyse forbrugerne om, at produktet indeholder giftige stoffer. 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Kommissionen vedtager senest den 

... [12 måneder inden 

gennemførelsesdatoen for dette direktiv en 

gennemførelsesretsakt, der fastsætter 

specifikationerne for mærkning som 

omhandlet i stk. 1. Denne 

gennemførelsesretsakt vedtages i henhold 

til undersøgelsesproceduren, der er nævnt i 

artikel 16, stk. 2. 

2. Kommissionen vedtager senest 

den ... [12 måneder inden 

gennemførelsesdatoen for dette direktiv] en 

gennemførelsesretsakt, der fastsætter 

specifikationerne for mærkning som 

omhandlet i stk. 1 og tager herunder 

hensyn til frivillige sektoraftaler, der 

fastsætter klare regler for mærkning, hvor 

forbrugerne gennem et logo får oplyst, om 

produktet kan genanvendes eller ej. 

Denne gennemførelsesretsakt vedtages i 

henhold til undersøgelsesproceduren, der er 

omhandlet i artikel 16, stk. 2. 

Or. en 

Begrundelse 

Kommissionen skal i sin analyse forud for offentliggørelsen af sin gennemførelsesretsakt tage 

hensyn til de frivillige aftaler om klar og læselig mærkning, eksempelvis af vådservietter, der 

er indgået i visse industrisektorer. 
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Ændringsforslag  31 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at der 

udarbejdes ordninger for udvidet 

producentansvar for alle 

engangsplastprodukter, der er anført i del C 

i bilaget, der markedsføres i Unionen i 

henhold til bestemmelserne om udvidet 

producentansvar i direktiv 2008/98/EF. 

1. Medlemsstaterne sikrer, at der 

udarbejdes ordninger for udvidet 

producentansvar for alle 

engangsplastprodukter, der er anført i del C 

i bilaget, der markedsføres i Unionen i 

henhold til bestemmelserne om udvidet 

producentansvar i direktiv 2008/98/EF. 

For så vidt angår engangsprodukter af 

plast, der falder ind under direktiv 

94/62/EF's anvendelsesområde, sikrer 

medlemsstaterne, at der inden den 

31. december 2024 er oprettet ordninger 

for udvidet producentansvar. 

Or. en 

Begrundelse 

For at sikre juridisk klarhed bør fristen for indførelse af ordninger for udvidet 

producentansvar for emballage, hvor sådanne ordninger endnu ikke findes, tilpasses 

tidsplanen for anvendelse af direktivet om emballage og emballageaffald som aftalt i 

forbindelse med den nylige revision af EU's affaldslovgivning (pakken om cirkulær økonomi) 

og fastsat i direktiv (EU) 2018/852. 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 De omkostninger, som dækkes, må ikke 

være højere end, hvad der er nødvendigt 

for, at disse tjenester kan leveres på en 

omkostningseffektiv måde, og skal 

fastsættes på gennemsigtig vis mellem de 

berørte aktører. Omkostningerne til 

oprydning af affald skal begrænses til 

normale aktiviteter, der regelmæssigt 

gennemføres af offentlige myndigheder 

eller på vegne af disse, og må ikke omfatte 
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affald, der er blevet opsamlet fra havet 

eller fra floder. Kommissionen 

offentliggør i samråd med 

medlemsstaterne retningslinjer for 

fordelingen af omkostningerne ved 

oprydning af affald, der dækkes inden for 

rammerne af ordningerne for udvidet 

producentansvar. 

Or. en 

Begrundelse 

Med dette forslag går Kommissionen ud over princippet om, at "forureneren betaler", og gør 

producenten eneansvarlig for transport, behandling og oprydning af affald i havet og på 

strande. Ordføreren har den holdning, at det finansielle ansvar for omkostningerne i 

forbindelse med oprydning af henkastet affald, der skyldes uhensigtsmæssig forbrugeradfærd, 

bør deles. 

 

Ændringsforslag  33 

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, at de 

omtalte ordninger for udvidet 

producentansvar senest i 2025 opnår et 

genanvendelsesmål på mindst 15 % for 

fiskeredskaber. Med henblik på at nå dette 

mål kan medlemsstaterne yderligere 

kræve, at ordningerne blandt andet: 

 a)  opretter pantordninger for at 

tilskynde til, at gamle, forsømte eller 

ubrugelige fiskeredskaber returneres, 

undtagen i små ubemandede havne eller i 

fjerntliggende havne  

 b)  indbefatter programmer for 

overvågning, sporing og indberetning og 
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 c)  dækker bjergningsaktiviteter. 

Or. en 

Begrundelse 

For at sikre den mest muligt effektive reduktion af havaffald i form af fiskeredskaber, der 

indeholder plast, bør medlemsstaterne forpligtes til at indføre ordninger for udvidet 

producentansvar for fiskeredskaber, der indeholder plast, herunder et genanvendelsesmål på 

15 % for fiskeredskaber senest i 2025. Dette mål er muligt at nå i betragtning af Islands 

bedste praksis: et genanvendelsesmål for net på 45 % i 2006, mens det anslås, at andelen af 

både net og liner, som bjerges, i dag ligger på 85 %. 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) indføre pantordninger a) indføre pantordninger, 

automatiserede indsamlingssystemer, eller 

Or. en 

Begrundelse 

Medlemsstaters eller regioners valg med hensyn til oprettelsen af et pantsystem eller ej bør 

ikke forudskikkes. Andre systemer er mulige, f.eks. automatiseret indsamling med en 

returbonus i form af en værdikupon eller rabat for forbrugeren. 

 

Ændringsforslag  35 

Forslag til direktiv 

Artikel 10 – stk. 1 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) indvirkningen på kloaknettet af 

uhensigtsmæssig bortskaffelse af affald af 

disse produkter. 

Or. en 
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Begrundelse 

Kloaknettet er ikke kun en potentiel vej for visse former for engangsplastprodukter til miljøet. 

Det lider også betydelig skade som følge af uhensigtsmæssig bortskaffelse af affald. 

Forbrugerne skal gøres bevidste herom. 

 

Ændringsforslag  36 

Forslag til direktiv 

Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa) dataene vedrørende markedsføring 

og særskilt indsamling af produkter, der 

står opført i del F i bilaget, med henblik 

på at vise fremskridtene i retning af 

indfrielse af målet i artikel 9 

Or. en 

Begrundelse 

Med henblik på at vurdere, om målet for særskilt indsamling er nået, skal de relevante data 

indsamles. 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til direktiv 

Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ab) mængden af havaffald, der 

stammer fra produkter, som er omfattet af 

dette direktiv, med henblik på at overvåge 

virkningen af de trufne foranstaltninger 

Or. en 

Begrundelse 

Det er i første række nødvendigt at verificere mængden af havaffald, der stammer fra 

produkter, som er omfattet af dette direktiv. 
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Ændringsforslag  38 

Forslag til direktiv 

Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ac) dataene om 

engangsplastprodukter, der er opført i del 

E og G i bilaget, og som hvert år 

markedsføres på EU-markedet, med 

henblik på at overvåge forbruget af dem i 

Unionen 

Or. en 

Begrundelse 

Ændringen giver sig selv. 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til direktiv 

Artikel 15 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kommissionen foretager en 

evaluering af dette direktiv senest den ... [ 

seks år efter gennemførelsesdatoen for 

dette direktiv]. Evalueringen skal baseres 

på de foreliggende oplysninger i henhold 

til artikel 13. Medlemsstaterne forsyner 

Kommissionen med yderligere 

oplysninger, der er nødvendige for 

evalueringen og udarbejdelsen af den 

rapport, der er omhandlet i stk. 2. 

1. Kommissionen foretager en 

evaluering af dette direktiv senest den ... 

[fem år efter gennemførelsesdatoen for 

dette direktiv]. Evalueringen skal baseres 

på de foreliggende oplysninger i henhold 

til artikel 13. Medlemsstaterne forsyner 

Kommissionen med yderligere 

oplysninger, der er nødvendige for 

evalueringen og udarbejdelsen af den 

rapport, der er omhandlet i stk. 2. 

Or. en 

Begrundelse 

Fem år er tilstrækkelig tid til, at Kommissionen kan vurdere, og om nødvendigt foretage en 

revision på grundlag af, de rapporter, som medlemsstaterne skal indsende med de primære 

data vedrørende de engangsplastgenstande, der er omfattet af direktivet, navnlig dem, der er 

omfattet af foranstaltningerne til forbrugsreduktion i artikel 4. 
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Ændringsforslag  40 

Forslag til direktiv 

Artikel 15 – stk. 3 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) der er sket tilstrækkelige 

videnskabelige og tekniske fremskridt, og 

der er udviklet kriterier eller en standard 

for bionedbrydelighed i havmiljøet for 

engangsplastprodukter, der er omfattet af 

dette direktiv, og deres 

substitutionsprodukter til engangsbrug, for 

at fastslå hvilke produkter der ikke 

længere skal underlægges 

markedsføringsrestriktioner, hvor det er 

relevant. 

c) der er sket tilstrækkelige 

videnskabelige og tekniske fremskridt, og 

der er udviklet kriterier eller en standard 

for bionedbrydelighed og for nedbrydning 

i havmiljøet for engangsplastprodukter, der 

er omfattet af dette direktiv, og deres 

substitutionsprodukter til engangsbrug. 

Or. en 

Begrundelse 

Det gælder ikke blot om at kende bionedbrydeligheden i havet af en engangsplast, for hvilken 

der ikke foreligger entydige videnskabelige undersøgelser, der tager højde for den 

indvirkning på den biologiske nedbrydelighed, som havstrømmene, havsaltet og vanddybden 

har, men også om at tage hensyn til nedbrydningsegenskaberne for engangsplast, inden den 

når ud i floder og have. 

 

Ændringsforslag  41 

Forslag til direktiv 

Bilag I – del A – led 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 - Tobaksvarer med filtre, der 

indeholder plast, og filtre, der indeholder 

plast, som markedsføres til anvendelse i 

kombination med tobaksvarer 

Or. en 

Begrundelse 

Se begrundelsen til ændringsforslag 9 (betragtning 12a) og ændringsforslag 31 (ny artikel 

8a). 
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Ændringsforslag  42 

Forslag til direktiv 

Bilag I – del B – led 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 – Meget lette plastbæreposer som 

defineret i artikel 3, stk. 1d), i direktiv 

94/62/EF, undtagen hvis de er nødvendige 

til hygiejniske formål 

Or. en 

Begrundelse 

I det nuværende direktiv om letvægtsplastbæreposer (direktiv (EU) 2015/720) indgår der ikke 

obligatoriske tiltag med henblik på at reducere anvendelsen af meget lette plastposer på 

under 15 mikron. I betragtning af den vellykkede gennemførelse af denne lovgivning og den 

hurtige ændring i forbrugernes adfærd i de fleste medlemsstater, hvor der nu betales for 

plastposer på salgsstedet, bør der gives et klart forbud mod kategorien af meget lette 

plastposer med undtagelse af dem, der opfylder en hygiejnisk funktion mellem supermarkedet 

og hjemmet. 

 

Ændringsforslag  43 

Forslag til direktiv 

Bilag I – del D – led 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 – Chipsposer og slikposer 

Or. en 

Begrundelse 

For så vidt angår chipsposer og slikposer, der indtager fjerdepladsen på listen over de mest 

almindelige genstande, der optræder som havaffald i Europa, kan lovgiverne fastsætte 

mærkningskrav som supplement til de foranstaltninger, der allerede indgår i lovforslaget: 

udvidet producentansvar og oplysningstiltag. 
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Ændringsforslag  44 

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 

— Tobaksvarer med filtre, der 

indeholder plast, og filtre, der indeholder 

plast, som markedsføres til anvendelse i 

kombination med tobaksvarer 

Or. en 

Begrundelse 

Se begrundelsen til ændringsforslag 9 (betragtning 12a). 

 

Ændringsforslag  45 

Forslag til direktiv 

Bilag I – del G – led 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– Letvægtsplastbæreposer som 

defineret i artikel 3, nr. 1c), i direktiv 

94/62/EF 

– Letvægtsplastbæreposer som 

defineret i artikel 3, nr. 1c), i direktiv 

94/62/EF, og meget lette plastbæreposer 

som defineret i artikel 3, nr. 1d), i dette 

direktiv 

Or. en 

Begrundelse 

Med hensyn til letvægtsplastposer eller meget lette plastposer, for hvilke der ikke findes 

restriktive foranstaltninger i medlemsstaterne, er det vigtigt at iværksætte miljømæssige 

oplysningstiltag over for forbrugerne. 

 

 

BEGRUNDELSE 

Baggrund  

Uden at ville gå historikerne i bedene kunne ordføreren forestille sig "plasticalderen" som en 

passende betegnelse for vores tidsalder. 
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Plast blev opfundet i midten af det 19. århundrede og har siden begyndelsen af 1950'erne 

været sat i masseproduktion med en eksponentiel stigning i de sidste 15 år: over 8 mia. tons 

på knap 65 år1, og over 6 mia. tons affald – et skræmmende tal.  

Dette "forbrug og smid væk-samfund" gør vore have til endestation for affald – plast, der for 

halvdelens vedkommende består af engangsplastgenstande og for en fjerdedels vedkommende 

af fiskeredskaber, udgør 85 % af havaffaldet. Hvert år forurenes de europæiske farvande med 

15 600 tons engangsplast – hvis fiskeredskaber medregnes, er tallet 26 600 tons2. 

I Europa henkastes der årligt 150 000 tons plast i havet3. På verdensplan er situationen endnu 

mere foruroligende, idet der hvert år smides over 8 mio. tons plast i havene. 

Gøres der ikke noget ved denne situation, vil der i 2050 være mere plast end fisk i vore have. 

Dyrelivet i havet som helhed påvirkes heraf – skildpadder, fugle, hvaler, fisk og krebsdyr 

sluger plast med skadelige konsekvenser for deres overlevelse og endnu ukendte virkninger 

for menneskers sundhed.  

Kommissionen tager initiativet  

Det er en kendsgerning, som ingen – i modsætning til klimaændringerne – sætter 

spørgsmålstegn ved, og som den 28. maj fik Europa-Kommissionen til at offentliggøre sit 

lovgivningsforslag om engangsplast. 

Forslaget rummer en række foranstaltninger, som tager udgangspunkt i initiativer i visse 

medlemsstater eller regioner, der suppleres, udbygges og harmoniseres, idet de indføjes i en 

samlet EU-tilgang, nemlig direktiv (EU) 2015/720 om at mindske forbruget af 

letvægtsplastbæreposer, strategien for plast, handlingsplanen for den cirkulære økonomi og 

den reviderede affaldslovgivning.  

Kommissionens forslag er rettet mod de ti vigtigste typer af makroplast i havene og på 

Europas strande, som tilsammen udgør 70 % af havaffaldet.  

En global udfordring, som kræver ambitiøse og graduerede foranstaltninger  

– forbyde engangsplastprodukter i hele EU, når der findes alternativer. Ni produkter er 

omfattet af forbuddet: bestik (gafler, knive, skeer, spisepinde) og tallerkener, vatpinde, 

sugerør, rørepinde til drikkevarer samt ballonpinde (artikel 5). 

– overlade det til medlemsstaterne at vælge metoder til i væsentlig grad at nedbringe forbruget 

af engangsplastprodukter, som man er i færd med at udvikle alternativer til: 

fødevarebeholdere og drikkebægre (artikel 4). Denne ordning har bevist sit værd i forbindelse 

med det planlagte forbud mod letvægtsplastbæreposer med en tykkelse på 50 mikron eller 

                                                 
1 R. Geyer, J. Jambeck, K. Lavender, University study: "Production, use, and fate of all plastics ever made", 

Science Advances, vol. 3, nr.°7, 2017.  
2 Europa-Kommissionen: konsekvensanalyse – Reducing Marine Litter: action on single use plastics and fishing 

gear, SWD(2018)0254 final, 28. maj 2018, del 1, s. 10. 
3 Ibidem, del 1, s. 10. 
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mindre1. 

– sikre sig, at mindst 90 % af alle drikkeflaskerne indsamles senest i 2025 (artikel 9) 

– udvide producentansvarsordningen (artikel 8) til alle de produktkategorier, som er omfattet 

af direktivet, med undtagelse af hygiejnebind, tamponer og indføringsrør til tamponer. Dette 

udvidede ansvar omfatter omkostningerne til indsamling, oprydning af forureningen og 

oplysningstiltag (artikel 10).  

– fastsætte krav til mærkning/etikettering af tre produktkategorier: hygiejnebind og tamponer, 

vådservietter og plastbolde (artikel 7). 

Ifølge Kommissionens skøn rummer direktivet såvel miljømæssige som økonomiske fordele. 

Det ville gøre det muligt at undgå skader på miljøet for et beløb på 22 mia. EUR frem til 

20302 og spare forbrugerne for op til 6,5 mia. EUR3 ved hjælp af tilpasningsomkostninger for 

producenterne på anslået 3,2 mia. EUR4. Kun minimumsscenarioet (model 2a), der begrænser 

sig til frivillige tiltag fra industriens side og informationskampagner, ville koste 

arbejdspladser5. På den anden side ville der med de andre, mere innovative, scenarier kunne 

skabes mellem 30 000 og 50 000 arbejdspladser6.  

Ordførerens prioriteter 

Ordføreren ser med meget positive øjne på dette ambitiøse forslag fra Kommissionen, som er 

fuldstændigt på linje med holdningen i offentligheden: 95 % af EU-borgerne mener, at det er 

nødvendigt at gøre noget ved problemet med engangsplast, og at det haster7.  

Ordføreren havde ikke desto mindre gerne set, at Kommissionen var gået videre med hensyn 

til at følge op på resultaterne af sin egen konsekvensanalyse. Hun ønsker i øvrigt, at 

konsulentfirmaet Eunomias undersøgelse, som konsekvensanalysen bygger på, bliver 

offentliggjort.  

1. Fastlæggelse på sigt af de kvantificerede reduktionsmål for anvendelsen af 

fødevarebeholdere og drikkebægre, to produkter, for hvilke der allerede findes 

alternativer på markedet. Eftersom der imidlertid mangler data herom fra medlemsstaterne, 

har ordføreren prioriteret en passende tidsplan. Direktivet fra 2015 om 

"letvægtsplastbæreposer", hvori der fastsættes harmoniserede reduktionsforanstaltninger 

inden for en tidsramme på 2-3 år efter gennemførelsen i national lovgivning, tjener som 

reference. 

 

Ordføreren anser en periode på fire år for at være tilstrækkelig til, at medlemsstaterne kan 

fastsætte præcise reduktionsmål på deres område for de varer, der er omhandlet i artikel 4. 

                                                 
1 I artikel 4, stk. 1a, litra b, i direktiv 2015/720 af 29. april 2015 om ændring af direktiv 94/62/EF hedder det for 

så vidt angår reduktion af forbruget af letvægtsplastbæreposer, at de senest fra den 31. december 2018 ikke må 

udleveres gratis på salgssteder for varer eller produkter, medmindre der indføres lige så effektive instrumenter. 
2 Europa-Kommissionen, Engangsplast: nye EU-regler til mindskelse af havaffald. Pressemeddelelse, den 

28. maj 2018. 
3 Konsekvensanalyse, op. cit., del 1, s. 60. 
4 Ibidem, del 1, s. 60. 
5 Ibidem, del 1, s. 60. 
6 Ibidem, del 1, s. 60. 
7 Ibidem, del 1, s. 6. 
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2. Særskilt indsamling af plastflasker  

Ordføreren er ikke fuldt ud tilfreds med ordlyden i artikel 9, der drejer sig om særskilt 

indsamling af plastflasker. Plastflasker udgør sammen med propper den hyppigst 

forekommende kategori af plastaffald i havet (1/5 af den samlede mængde af 

engangsplast). 

Mens debatten med hensyn til indførelsen af et generelt pantsystem for plastikflasker tager 

til i visse medlemsstater, ønsker ordføreren, at man lader valgmulighederne stå mere åbne. 

Medlemsstaterne bør kunne vælge det system, der er mest effektivt med henblik på at give 

flaskerne en markedsværdi og tilskynde forbrugerne til at aflevere dem eller sortere dem 

derhjemme. 

Det er også et produkt, der er særdeles velegnet til genanvendelse, og Kommissionen har 

derfor fastsat en målsætning for indsamling på 90 % senest i 2025. Ordføreren foreslår at 

supplere kravet om propper og låg, der er fastgjort til beholderen, jf. artikel 6, med en 

bestemmelse om, at der ved fremstilling af plastflasker senest i 2025 skal anvendes mindst 

25 % genbrugsmateriale, sådan som branchen har forpligtet sig til.  

3. Følge WHO's anbefalinger om cigaretter med plastfiltre  

Cigaretfiltre af plast er en anden kilde til bekymring for ordføreren. De indtager 

andenpladsen blandt typer af plastaffald, der henkastes på europæiske strande. Ordføreren 

foreslår, at der tilføjes en ny artikel 4a, "reduktion af affald fra tobaksvarer efter forbrug".  

Heri fastsættes det, at medlemsstaterne ud over indføre udvidet producentansvar for 

tobaksproducenter skal fastsætte reduktionsmål for anvendelsen af plastholdige 

cigaretfiltre på 50 % inden 2025 og 80 % inden 20301.  

Medlemsstaterne bør desuden forpligte sig til at indføre et system til indsamling af 

cigaretskodder. De bør efterfølgende lade sig inspirere af den italienske model og indføre 

bøder for at afskrække rygere fra at smide cigaretskodder på jorden eller ned i kloakker. 

4. Ordføreren mener til gengæld, at Kommissionen går for vidt med hensyn til "udvidet 

producentansvar" (artikel 8).  

Hun anerkender, at dette er et vigtigt miljøpolitisk instrument, og deler Kommissionens 

ambition om at supplere de foranstaltninger, som allerede findes i affaldslovgivningen. 

Hun bemærker på den anden side med henvisning til artikel 8, stk. 1, i rammedirektiv 

2008/98/EF (affaldsrammedirektivet), at dette ansvar under ingen omstændigheder 

omfatter omkostningerne til rensning af have og strande. Direktiv 2018/852/EF om 

emballage og emballageaffald fastsætter, at der senest den 31. december 2024 – dvs. tre år 

senere end den dato, der er fastsat i dette forslag – skal være etableret ordninger for udvidet 

producentansvar. Dette er alt sammen elementer, der bekymrer ordføreren, som ønsker, at 

ordningen for udvidet producentansvar skal være forholdsmæssig.  

                                                 
1 WHO-rapport om "Tobacco and its environmental impact: an overview" (Tobak og dens miljøpåvirkning: en 

oversigt) (2017).  
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5. Tilføjelse af meget lette plastposer  

Ordføreren foreslår, at plastposer på under 15 mikron, der ikke er omfattet af direktiv (EU) 

2015/720 om at mindske forbruget af letvægtsplastbæreposer, føjes til listen over produkter 

i artikel 5, for hvilke der gælder restriktioner for markedsføring.  

På baggrund af den hurtige ændring i forbrugeradfærden i størstedelen af de 

medlemsstater, hvor der er indført betaling for plastposer på salgsstedet, mener ordføreren, 

at der bør gives et klart signal om forbud for kategorien af meget lette plastposer, dog med 

en undtagelse for dem, der opfylder et hygiejnisk formål.  

6. Fiskeredskaber er et andet punkt, hvor ordføreren gerne ser ændringer af ordlyden. Hun 

bemærker, at visse fællesskabsbestemmelser1 allerede indeholder bestemmelser om 

håndtering af forurening, som skyldes net og andre redskaber, der er efterladt eller tabt på 

havet, men at manglen på effektiv kontrol på EU-plan med tab af fiskeredskaber gør, at 

problemet ikke bliver løst. Over 30 % af det affald, der stammer fra fiskerbåde og lystbåde, 

og som burde bringes med til havnene, bliver det ikke og ender sandsynligvis i havet2. 

Ordføreren finder det logisk også at lade ordningen for udvidet ansvar gælde for 

producenter af fiskeredskaber.  

Hun foreslår, at der under artikel 8, stk. 3, tilføjes et genanvendelsesmål på 15 %, da 

fiskeredskaber som andet kraftigt udstyr rummer et højt genanvendelsespotentiale og 

derfor bør bringes i land. Målet er ikke urealistisk i betragtning af bedste praksis, navnlig i 

Island, hvor der for perioden efter 2006 blev fastsat et genanvendelsesmål på 45 %, som nu 

er blevet sat op til 85 % for liner og net3. 

Ordførerens overordnede ambition ligger på linje med holdningerne hos de videnskabsfolk og 

ministre, som hun har truffet under arbejdet med at udarbejde sin betænkning: Der er en 

fremtid for plast, et mirakelprodukt, som efterhånden er blevet for forurenende, men dets 

fremtid ligger fjernt fra have og oceaner.  

                                                 
1 I henhold til artikel 48 i forordning af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik 

på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik skal føreren af et fiskerfartøj inden for 24 timer 

give meddelelse om tabte fiskeredskaber til den kompetente myndighed i sin flagmedlemsstat. 
2 Konsekvensanalyse, op. cit., s. 12. 
3 http://iswa2015.org/assets/files/downloads/marine_litter3.pdf 

http://iswa2015.org/assets/files/downloads/marine_litter3.pdf
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BILAG: LISTE OVER ENHEDER ELLER PERSONER, SOM ORDFØREREN HAR 
MODTAGET INPUT FRA 

 
Følgende liste er udarbejdet på helt frivillig basis og udelukkende på ordførerens ansvar. Ordføreren 

har modtaget input fra følgende enheder eller personer som led i udarbejdelsen [af udkastet til 

betænkning/betænkningen forud for vedtagelsen i udvalget]: 

 
 

Enhed og/eller person 

Det Europæiske Miljøagentur  

ClientEarth 

Edana 

Essenscia 

EurEau 

European Plastics Converters (EuPC) 

Extended Producer Responsibility Alliance (EXPRA) 

FoodDrinkEurope 

Fostplus 

Frans Timmermans, førstenæstformand i Kommissionen med ansvar for bedre regulering, 

interinstitutionelle forbindelser, retsstatsprincippet og chartret om grundlæggende rettigheder 

Friends of the Earth Europe 

Go4Circle 

Det belgiske institut for emballage  

Jyrki Katainen, næstformand for Europa-Kommissionen 

med ansvar for beskæftigelse, vækst, investeringer og konkurrenceevne 

Karmenu Vella, kommissær med ansvar for miljø, maritime anliggender og fiskeri 

Nestlé S.A. 

Pack2Go Europe 

Petcore Europe 

Philippe De Backer, statssekretær for bekæmpelse af socialt bedrageri, beskyttelse af 

privatlivets fred samt Nordsøen under social- og sundhedsministeren  

Plastics Europe 

Plastics Recyclers Europe 

Østrigs faste repræsentation ved Den Europæiske Union 

Rethink Plastic Alliance 

Seas at risk 

Sky  

Suez S.A.  

Surfrider Foundation Europe 

Tetra Pack International S.A.  

Zero Waste Europe 
 
 

 

 


