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Minskning av användningen av tunna plastbärkassar ***I 

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2014 om förslaget till 

Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/62/EG om 

förpackningar och förpackningsavfall för att minska användningen av tunna 

plastbärkassar (COM(2013)0761 – C7-0392/2013 – 2013/0371(COD)) 

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(COM(2013)0761), 

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 

parlamentet (C7-0392/2013), 

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 

26 februari 20141, 

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 3 april 20142, 

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

(A7-0174/2014). 

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet 

om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 

rådet, kommissionen och de nationella parlamenten. 

                                                 
1  Ännu ej offentliggjort i EUT. 
2  Ännu ej offentliggjort i EUT. 



P7_TC1-COD(2013)0371 

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 april 2014 

inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/.../EU om ändring av 

direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall för att minska 

användningen av tunna plastbärkassar 

(Text av betydelse för EES) 

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 

DETTA DIREKTIV 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114, 

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, 

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten, 

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande1, 

med beaktande av Regionkommitténs yttrande2, 

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet3, och 

                                                 
1 EUT C , , s. . 
2 EUT C , , s. . 
3  Europaparlamentets ståndpunkt av den 16 april 2014. 



av följande skäl: 

(1) Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG1 antogs i syfte att förebygga eller 

minska den inverkan som förpackningar och förpackningsavfall har på miljön. Även 

om plastbärkassar utgör förpackningar i den mening som avses i direktivet innehåller 

direktivet inte specifika bestämmelser om förbrukningen av sådana kassar. 

(2) Förbrukningen av plastbärkassar leder till stora mängder skräp och ett ineffektivt 

utnyttjande av resurser, vilket förväntas öka om inga åtgärder vidtas. Nedskräpning 

med plastbärkassar bidrar leder till miljöförorening och förvärrar det utbredda 

problemet med marint avfall som i vattenförekomster, vilket hotar de marina 

akvatiska ekosystemen i hela världen. [Ändr. 1] 

(2a)  Dessutom har anhopningen av plastbärkassar i miljön en tydligt negativ inverkan 

på vissa delar av ekonomin, till exempel turismen. [Ändr. 2] 

                                                 
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om 

förpackningar och förpackningsavfal (EGT L 365, 31.12.1994, s. 10). 



(3) Tunna plastbärkassar med en tjocklek av mindre än 50 mikrometer, som utgör den 

största delen av det totala antalet plastbärkassar som förbrukas inom unionen, 

återanvänds är mindre återanvändbara ofta än tjockare plastbärkassar och blir därför 

avfall snabbare, skräpar oftare ner och riskerar på grund av sin lätthet i högre grad 

att spridas ut i miljön, både på land och i sötvattensekosystem och marina 

ekosystem. [Ändr. 3] 

(3a)  Materialutnyttjandet ligger för närvarande på mycket låga nivåer, trots att 

plastbärkassar kan materialutnyttjas. Materialutnyttjandet av plastbärkassar väntas 

inte heller nå några betydande nivåer, eftersom de på grund av sin tunnhet och 

lätthet inte har något högt materialutnyttjandevärde. Dessutom finns det ingen 

separat insamling för plastbärkassar, det är dyrt att transportera dem och det krävs 

stora vattenmängder för att tvätta dem för materialutnyttjande. Att materialutnyttja 

plastbärkassar löser därför inte de problem som kassarna orsakar. [Ändr. 4] 



(3b)  Enligt avfallshierarkin kommer förebyggande först. Därför har ett EU-övergripande 

minskningsmål fastställts. Plastbärkassar tjänar emellertid fler syften och kommer 

även att användas i framtiden. För att säkerställa att de plastbärkassar som behövs 

inte hamnar i miljön bör infrastrukturen för avfallshantering, särskilt 

materialutnyttjande, byggas ut och konsumenterna informeras om korrekt 

omhändertagande av avfall. [Ändr. 46] 

(4) Förbrukningen av plastbärkassar varierar avsevärt inom unionen, inte bara till följd av 

skillnader i konsumtionsmönster och miljömedvetenhet utan främst beroende på hur 

effektiva politiska åtgärder medlemsstaterna vidtar. Vissa medlemsstater har lyckats få 

ner förbrukningen av plastbärkassar avsevärt och genomsnittsförbrukningen i de sju 

medlemsstater som har uppnått de bästa resultaten uppgår till endast 20 % av 

genomsnittsförbrukningen i EU. Unionsomfattande minskningsmål bör fastställas i 

förhållande till genomsnittsförbrukningen av plastbärkassar i unionen, så att 

hänsyn tas till minskningar som redan uppnåtts i vissa medlemsstater. [Ändr. 5]  



(4a)  Tillgängliga uppgifter om användningen av plastbärkassar inom unionen visar 

tydligt att förbrukningen är låg eller har minskats i de medlemsstater där 

ekonomiska aktörer inte tillhandahåller plastbärkassar kostnadsfritt utan mot en 

mindre avgift. [Ändr. 6] 

(4b)  Det har också visat sig att konsumentinformation spelar en avgörande roll för 

uppnåendet av mål om att minska användningen av plastkassar. Därför är det 

nödvändigt att institutionerna medverkar till att öka kunskapen om plastkassarnas 

miljöpåverkan i syfte att få bukt med den rådande uppfattningen att plast är ett 

ofarligt, billigt och värdelöst material.  [Ändr. 7] 



(5) För att uppmuntra liknande minskningar av genomsnittsförbrukningen av tunna 

plastbärkassar bör medlemsstaterna vidta åtgärder för att avsevärt minska 

användningen av plastbärkassar med en tjocklek av mindre än 50 mikrometer och 

mycket begränsad återanvändbarhet, i linje med de övergripande mål för unionens 

avfallspolitik och unionens avfallshierarki som föreskrivs i Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2008/98/EG1. Sådana åtgärder bör ta hänsyn till nuvarande 

förbrukningsnivåer för plastbärkassar i enskilda medlemsstater eftersom högre nivåer 

kräver mer ambitiösa ansträngningar. För att övervaka framstegen när det gäller att 

minska förbrukningen av tunna plastbärkassar bör de nationella myndigheterna lämna 

uppgifter om deras förbrukning i enlighet med artikel 17 i direktiv 94/62/EG. 

[Ändr. 8] 

                                                 
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om 

avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3). 



(5a)  De åtgärder som medlemsstaterna ska vidta bör bestå av ekonomiska styrmedel, 

såsom prissättning, som visat sig särskilt effektivt när det gäller att minska 

användningen av plastbärkassar. Medlemsstaterna bör se till att ekonomiska aktörer 

som säljer livsmedel inte tillhandahåller plastbärkassar kostnadsfritt på varans eller 

produktens försäljningsställe, med undantag för mycket tunna plastbärkassar eller 

alternativ till sådana mycket tunna plastbärkassar. Medlemsstaterna bör även 

uppmuntra ekonomiska aktörer som uteslutande säljer andra artiklar än livsmedel 

att inte tillhandahålla plastbärkassar kostnadsfritt på varans eller produktens 

försäljningsställe. [Ändr. 9] 

(6) De åtgärder som Medlemsstaterna ska vidta kan bestå av bör även kunna använda 

ekonomiska instrument såsom skatter och avgifter som visat sig särskilt effektiva när 

det gäller att begränsa användningen av plastbärkassar samt saluföringsbegränsningar 

såsom förbud genom undantag från artikel 18 i direktiv 94/62/EG, med förbehåll för 

kraven i artiklarna 34–36 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-

fördraget). [Ändr. 10] 



(6a)  Plastbärkassar som används för att slå in fuktiga livsmedel som säljs i lösvikt, såsom 

rått kött, rå fisk och mejeriprodukter, samt plastkassar som används för att hålla 

oförpackade beredda livsmedel, krävs av livsmedelshygieniska skäl och bör därför 

undantas från tillämpningen av detta direktiv. [Ändr. 47 och 51] 

(6b)  Mycket tunna plastbärkassar används rutinmässigt vid köp av torra oförpackade 

livsmedel som säljs i lösvikt, såsom frukt, grönsaker och konfektyr. Användningen 

av mycket tunna plastbärkassar för sådana ändamål förhindrar slöseri med 

livsmedel, eftersom konsumenterna därigenom kan köpa exakt så mycket de behöver 

i stället för en fastställd färdigförpackad mängd och eftersom produkten i sig kan 

dras tillbaka när den inte längre lämpar sig för konsumtion utan att hela den 

färdiga förpackningen behöver slängas. Mycket tunna plastbärkassar framställda av 

konventionell plast utgör dock ett särskilt problem ur nedskräpningssynpunkt. 

[Ändr. 12] 



(6c)  Plastbärkassar framställda av biologiskt nedbrytbara och komposterbara material är 

mindre skadliga för miljön än konventionella plastbärkassar. Där användningen av 

plastbärkassar medför betydande fördelar – det vill säga där mycket tunna 

plastbärkassar används för torra oförpackade livsmedel som säljs i lösvikt, såsom 

frukt, grönsaker och konfektyr – bör sådana konventionella, mycket tunna 

plastbärkassar gradvis bytas ut mot bärkassar framställda av returpapper eller mot 

mycket tunna plastbärkassar som är biologiskt nedbrytbara och komposterbara. Där 

användningen av plastbärkassar bör minskas – det vill säga där tunna 

plastbärkassar används – bör även användningen av sådana kassar som framställs 

av biologiskt nedbrytbara och komposterbara material omfattas av det allmänna 

minskningsmålet. Medlemsstater med separat insamling av bioavfall bör dock få 

sänka priset på tunna plastbärkassar som är biologiskt nedbrytbara och 

komposterbara. [Ändr. 13] 

(6d)  Utbildningsinsatser riktade till konsumenter i allmänhet, och till barn i synnerhet, 

bör spela en särskild roll för att minska användningen av plastkassar. Sådana 

utbildningsinsatser bör genomföras både av medlemsstaterna och av producenter 

och återförsäljare på varans eller produktens försäljningsställe. [Ändr. 14] 



(6e)  De väsentliga kraven på förpackningar som är återvinningsbara genom 

kompostering bör ändras så att en europeisk standard för trädgårdskompostering 

kan tas fram. De väsentliga kraven på biologiskt nedbrytbara förpackningar bör 

ändras så att endast material som bryts ned i sin helhet anses vara biologiskt 

nedbrytbara. [Ändr. 15] 

(6f)  Den europeiska standarden EN 13432 (”Krav på förpackningar återvinningsbara 

genom kompostering och biologisk nedbrytning – Provningsschema och 

utvärderingskriterier för slutgiltigt godkännande av förpackningar”) fastställer 

vilka egenskaper ett material måste ha för att anses vara komposterbart, nämligen 

att det kan materialutnyttjas genom återvinning av organiskt material i form av 

kompostering och anaerob nedbrytning. Kommissionen bör be Europeiska 

standardiseringskommittén ta fram en separat standard för trädgårdskompostering. 

[Ändr. 16] 



(6g)  Vissa plastmaterial betecknas av sina tillverkare som ”oxo-biologiskt nedbrytbara”. 

I sådana plastmaterial har ”oxo-biologiskt nedbrytbara” tillsatsämnen, vanligen 

metallsalter, införts i konventionell plast. Vid oxidering av tillsatsämnena 

fragmenteras plastmaterialen till småpartiklar som stannar kvar i miljön. Därför är 

det vilseledande att kalla sådana plastmaterial ”biologiskt nedbrytbara”. Vid 

fragmenteringen omvandlas synligt skräp, som plastbärkassar, till osynligt skräp i 

form av sekundär mikroplast. Det här är ingen lösning på avfallsproblemet utan 

ökar snarare miljöföroreningarna genom sådana plastmaterial. Denna typ av 

plastmaterial bör därför inte användas i plastförpackningar. [Ändr. 17] 

(6h)  Användningen av cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen 

och av hormonstörande ämnen i förpackningsmaterial bör fasas ut, så att man 

undviker att människor i onödan exponeras för dessa ämnen och att sådana ämnen 

kommer ut i miljön under avfallsfasen. [Ändr. 18] 



(6i)  Skadliga ämnen, inte minst hormonstörande kemikalier, bör helt förbjudas i 

plastkassar för att säkerställa ett gott skydd av miljön och av människors hälsa. 

[Ändr. 19] 

(7) Åtgärder för att begränsa användningen av plastbärkassar bör leda till en stadig 

minskning av användningen av tunna plastbärkassar och bör inte leda till en ökning 

av den totala förpackningsmängden. [Ändr. 20] 

(7a)  I syfte att säkerställa unionsomfattande erkännande av angivelser (märkning, 

kännetecken eller färgkod) för biologiskt nedbrytbara och komposterbara kassar bör 

befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget  delegeras till 

kommissionen med avseende på fastställande av sådana angivelser. Det är av 

särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt 

förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och 

utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds 

samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt 

och på lämpligt sätt. [Ändr. 21] 



(8) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med meddelandet från 

kommissionen Färdplan för ett resurseffektivt Europa1 och bör bidra till åtgärder mot 

nedskräpning som vidtas enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG2. 

(8a)  För att den inre marknadens funktion inte ska påverkas bör samma villkor för de 

använda materialen gälla i hela unionen. Särbehandling av enskilda material i 

enskilda medlemsstater försvårar materialutnyttjande och handel. [Ändr. 22] 

(9) Direktiv 94/62/EG bör därför ändras i enlighet med detta. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

                                                 
1 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska 

och sociala kommittén och Regionkommittén Färdplan för ett resurseffektivt Europa 

(COM(2011)0571 slutlig). 
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om 

upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område 

(Ramdirektiv om en marin strategi) (EUT L 164, 25.6.2008, s. 19). 



Artikel 1 

Direktiv 94/62/EG ska ändras på följande sätt: 

(1)  I artikel 3 ska följande led införas: 

”-2a.  plastbärkassar: kassar, med eller utan handtag, som är framställda av 

plastmaterial enligt definitionen i artikel 3.1 i kommissionens förordning 

(EU) nr 10/2011* och som tillhandahålls konsumenterna på varans eller 

produktens försäljningsställe och används för att bära varor. Plastbärkassar 

som av livsmedelshygieniska skäl behövs för att slå in fuktiga livsmedel som 

säljs i lösvikt, såsom rått kött, rå fisk och mejeriprodukter, samt plastkassar 

som används för att hålla oförpackade beredda livsmedel, ska inte anses vara 

plastbärkassar enligt detta direktiv. [Ändr. 48 och 53] 



2a.  tunna plastbärkassar: kassar som är framställda av plastmaterial enligt 

definitionen i artikel 3.1 i kommissionens förordning (EU) nr 10/2011* med en 

väggtjocklek av mindre än 50 mikrometer, och som tillhandahålls 

konsumenterna på varans eller produktens försäljningsställe, utom mycket 

tunna plastbärkassar. [Ändr. 24] 

2b.  mycket tunna plastbärkassar: kassar framställda av plastmaterial enligt 

definitionen i artikel 3.1 i förordning (EU) nr 10/2011 med en väggtjocklek 

av mindre än 10 mikrometer. [Ändr. 25] 



2c.  oxo-fragmenterbara plastmaterial: plastmaterial som innehåller 

tillsatsämnen som fungerar som katalysatorer när plastmaterialet 

fragmenteras till mikrofragment av plastmaterial. [Ändr. 26] 

2d.  bioavfall: biologiskt nedbrytbart trädgårds- och parkavfall, livsmedels- och 

köksavfall från hushåll, restauranger, catering och detaljhandelslokaler och 

jämförbart avfall från livsmedelsindustrin. Det innefattar inte restprodukter 

från jord- och skogsbruk, stallgödsel, avloppsslam eller annat biologiskt 

nedbrytbart avfall såsom naturfibrer, papper och bearbetat trä. Det 

innefattar inte heller de biprodukter från livsmedelsproduktionen som aldrig 

blir avfall. [Ändr. 27] 



”2e.  cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen: ämnen 

som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska i kategori 

1A eller 1B i enlighet med del 3 i bilaga VI till Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 1272/2008.” [Ändr. 28] 



2f.  hormonstörande ämnen: ämnen med hormonstörande egenskaper för vilka 

det finns vetenskapliga belägg för möjliga allvarliga effekter på människors 

hälsa eller som identifierats i enlighet med förfarandet i artikel 59 i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 eller som 

identifierats i enlighet med kommissionens rekommendation [.../.../EU];.  

_______________________ 

*  Kommissionens förordning (EU) nr 10/2011 av den 14 januari 2011 om 

material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med 

livsmedel (EUT L 12, 15.1.2011, s. 1) 

**  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 

16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen 

och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 

1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (EUT L 353, 

31.12.2008, s. 1). 

*** Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av 

den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och 

begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk 

kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av 

rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) 

nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens 

direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 

30.12.2006, s. 1). 

**** Kommissionens rekommendation [.../.../EU] av den ... om kriterier för 

identifiering av hormonstörande ämnen (EUT C …)." [Ändr. 29] 



(2)  I artikel 4 ska följande punkt införas: 

”-1a.  Medlemsstaterna ska se till att förpackningar tillverkas på ett sådant sätt att 

de inte innehåller koncentrationer över 0,01 % av ämnen som är 

cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska eller som är 

hormonstörande. Medlemsstaterna ska se till att förpackningar tillverkas på 

ett sådant sätt att de inte innehåller ”oxo-fragmenterbara” plastmaterial. 

Dessa åtgärder ska vara genomförda senast den ….”  [Ändr. 30] 

                                                 
  EUT: Två år efter det att detta direktiv har trätt i kraft. 



1a.  Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att inom sitt territorium uppnå minskad 

förbrukning en stadig minskning av förbrukningen av tunna plastbärkassar på 

deras territorium inom två år från ikraftträdandet av detta direktiv. minst  

–  50 % senast den …, och  

–  80 % senast den …, 

jämfört med den genomsnittliga förbrukningen i unionen år 2010. 

[Ändr. 31]  

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att se till att ekonomiska aktörer som 

säljer livsmedel inte tillhandahåller plastbärkassar kostnadsfritt, utom 

mycket tunna plastbärkassar eller alternativ till sådana mycket tunna 

plastbärkassar enligt vad som avses i sjätte stycket.  

                                                 
  EUT: Tre år efter det att detta direktiv har trätt i kraft. 
  EUT: Fem år efter det att detta direktiv har trätt i kraft. 



Medlemsstaterna ska se till att ekonomiska aktörer som säljer livsmedel tar 

ut en verkningsfull och proportionerlig avgift för tunna plastbärkassar för att 

minskningsmålen i första stycket ska kunna uppnås. Medlemsstaterna ska se 

till att ekonomiska aktörer som säljer livsmedel tar ut minst samma avgift för 

tjockare plastbärkassar och att ekonomiska aktörer inte byter ut tunna 

plastbärkassar mot mycket tunna plastbärkassar på försäljningsstället. 

Medlemsstaterna ska vidta dessa åtgärder senast den ….  

Medlemsstater som har infört separat insamling av bioavfall får begära att 

ekonomiska aktörer som säljer livsmedel ska sänka avgiften med upp till 50 

% för tunna plastbärkassar som är biologiskt nedbrytbara och 

komposterbara. 

Medlemsstaterna ska uppmuntra ekonomiska aktörer som säljer annat än 

livsmedel att ta ut en verkningsfull och proportionerlig avgift för 

plastbärkassar för att minskningsmålen i första stycket ska kunna uppnås. 

[Ändr. 32] 

                                                 
  EUT: Två år efter det att detta direktiv har trätt i kraft. 



Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att se till att mycket tunna 

plastbärkassar som används för att slå in torra oförpackade livsmedel som 

säljs i lösvikt, såsom frukt, grönsaker och konfektyr, successivt byts ut mot 

bärkassar framställda av returpapper eller mot mycket tunna plastbärkassar 

som är biologiskt nedbrytbara och komposterbara. Medlemsstaterna ska ha 

uppnått en utbytesgrad på 50 % senast den … och på 100 % senast den …. 

[Ändr. 33] 

Dessa åtgärder kan bestå av nationella minskningsmål, Medlemsstaterna får 

använda andra ekonomiska instrument och samt behålla eller införa 

saluföringsbegränsningar genom undantag från artikel 18. Sådana åtgärder 

ska dock inte utgöra ett medel för godtycklig diskriminering eller en förtäckt 

begränsning av handeln mellan medlemsstaterna. [Ändr. 34] 

                                                 
  EUT: Tre år efter det att detta direktiv har trätt i kraft. 
  EUT: Fem år efter det att detta direktiv har trätt i kraft. 



Medlemsstaterna ska rapportera om effekterna av dessa åtgärder på den totala 

produktionen av förpackningsavfall när de rapporterar till kommissionen i 

enlighet med artikel 17.” 



1b.  Återförsäljare ska tillåta att konsumenter avvisar förpackningar som de 

anser vara onödiga och att de lämnar kvar dem på försäljningsstället, särskilt 

när det handlar om bärkassar. Återförsäljarna ska se till att dessa 

förpackningar antingen återanvänds eller materialutnyttjas. [Ändr. 35] 

1c.  Kommissionen och medlemsstaterna ska åtminstone under det första året 

efter direktivets ikraftträdande främja allmänna informations- och 

upplysningskampanjer om de negativa miljöeffekterna av överdriven 

användning av konventionella plastkassar.” [Ändr. 36] 

1d.  Medlemsstaterna ska se till att åtgärderna för att begränsa användningen av 

tunna plastbärkassar inte leder till en ökning av den totala 

förpackningsmängden.” [Ändr. 38] 



(3)  Följande artikel ska införas:  

”Artikel 6a 

Information som ska anges på plastkassar 

Om kassar är biologiskt nedbrytbara och komposterbara ska detta anges tydligt på 

kassen med en märkning, ett kännetecken eller en färgkod. Kommissionen ska ges 

befogenhet att anta delegerade akter med avseende på att fastställa sådana 

angivelser för att säkerställa deras unionsomfattande erkännande. 

Medlemsstaterna får vidta åtgärder för att ange andra egenskaper, såsom 

återanvändbarhet, materialutnyttjandebarhet och nedbrytbarhet.”[Ändr. 39] 

(4)  Följande artikel ska införas: 

”Artikel 20a 

Utövande av delegeringen 

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll 

för de villkor som anges i denna artikel. 

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 6a ska ges till 

kommissionen tills vidare från och med den …. 

                                                 
  EUT: Datum då ändringsdirektivet träder i kraft. 



3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 6a får när som helst 

återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse 

innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att 

gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska 

unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det 

påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft. 

4.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna. 

5.  En delegerad akt som antas enligt artikel 6a ska träda i kraft endast om 

varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den 

delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten 

delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och 

rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att 

de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på 

Europaparlamentets eller rådets initiativ.” [Ändr. 40] 



(5)  I bilaga II ska punkt 3 c och 3 d ändras på följande sätt: 

c)  Förpackningar som kan återvinnas genom kompostering 

Förpackningsavfall som bearbetas för kompostering skall vara biologiskt 

nedbrytbart i sådan grad att det är fullt kompatibelt med separat insamling 

och med den process eller aktivitet för industriell kompostering och/eller 

trädgårdskompostering som avfallet underkastas. 

d)  Biologiskt nedbrytbara förpackningar 

Biologiskt nedbrytbart förpackningsavfall skall vara av sådan art att det kan 

underkastas fysisk, kemisk, termisk eller biologisk nedbrytning på ett sådant 

sätt att allt material slutligen bryts ned till koldioxid, biomassa och vatten. 

[Ändr. 41] 



Artikel 2 

1. Medlemsstaterna ska vid behov ändra sin nationella lagstiftning och ska senast tolv 

månader efter detta direktivs ikraftträdande sätta i kraft de lagar och andra 

författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen 

genast överlämna texten till dessa bestämmelser. [Ändr. 42] 

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till 

detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare 

föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda. 

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala 

bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av 

detta direktiv. 



Artikel 2a 

Senast den … ska kommissionen se över detta direktivs verkningsfullhet och bedöma 

huruvida ytterligare åtgärder är nödvändiga, om så är lämpligt åtföljt av ett 

lagstiftningsförslag.  [Ändr. 43] 

Artikel 3 

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i 

Europeiska unionens officiella tidning. 

Artikel 4 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfärdat i ... 

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar 

Ordförande Ordförande 

                                                 
  Sex år efter att detta direktiv har trätt i kraft. 


