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17.10.2018 A8-0317/91 

Poprawka  91 

Tim Aker 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  Artykuł 4a 

 Zmniejszenie ilości odpadów 

powstających po zużyciu 

 Państwa członkowskie ustalają cele 

dotyczące wszystkich produktów 

wymienionych w części A załącznika, by 

zmniejszyć ilość odpadów powstających po 

zużyciu: do 2025 r. o 50 %, a do 2030 r. o 

80 %, a następnie zastąpić te produkty 

zamiennikami przyjaznymi dla 

środowiska. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Rygorystyczne cele dotyczące zmniejszania ilości odpadów powinny mieć zastosowanie do 

wszystkich produktów uznawanych za mające szkodliwy wpływ na środowisko morskie. 

Produkty te należą do 10 kategorii produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych 

najczęściej znajdowanych na plażach, a butelki po napojach stanowią 60,04 % wagi 

znajdowanych przedmiotów. Komisja proponuje, by objąć te produkty systemami rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta i działaniami podnoszenia świadomości, ale wniosek należy 

zmienić tak, by zastosować do nich cele dotyczące ograniczenia stosowania i umożliwić 

przejście na gospodarkę o naprawdę zamkniętym obiegu. 
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17.10.2018 A8-0317/92 

Poprawka  92 

Tim Aker 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 8 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  Artykuł 8a 

 Państwa członkowskie przyjmują i 

wdrażają systemy rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta zgodnie z 

niniejszym artykułem i zobowiązują w 

nich producentów do finansowania 

organizacji zarządzania utworzonych i 

zarządzanych niezależnie od producentów 

w celu zapobiegania powstawaniu 

odpadów, ograniczania ich ilości i 

łagodzenia skutków, zwłaszcza w 

odniesieniu do odpadów produktów 

jednorazowego użytku z tworzyw 

sztucznych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Aby organizacje zarządzania mogły skutecznie funkcjonować, muszą być niezależne od 

podmiotów w branży, by uniknąć niepotrzebnych ingerencji. 
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17.10.2018 A8-0317/93 

Poprawka  93 

Tim Aker 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – Część A (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  - butelki na napoje 

 - opakowania na żywność, tj. pojemniki 

takie jak pudełka, z pokrywką lub bez, 

używane w celu umieszczania w nich 

żywności przeznaczonej do spożycia 

bezpośrednio z pojemnika, na miejscu lub 

na wynos, bez dalszej obróbki, takie jak 

opakowania na żywność typu fast food, 

z wyjątkiem opakowań na napoje, talerzy 

oraz paczek i owijek zawierających 

żywność 

 - paczki i owijki z materiałów elastycznych 

zawierające żywność przeznaczoną do 

bezpośredniego spożycia z paczki lub 

owijki bez dalszej obróbki 

 - pojemniki na napoje, tj. pojemniki 

stosowane do przechowywania napojów, 

takie jak butelki na napoje, w tym ich 

pokrywki i wieczka 

 - chusteczki nawilżane, tj. uprzednio 

nawilżone chusteczki przeznaczone do 

higieny osobistej, użytku domowego lub 

przemysłowego 

 - balony, z wyjątkiem balonów do użytku 

przemysłowego lub innych 

profesjonalnych zastosowań, które nie są 

dystrybuowane wśród konsumentów 
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 - lekkie plastikowe torby na zakupy 

zdefiniowane w art. 3 pkt 1) lit. c) 

dyrektywy 94/62/WE 

Or. en 

Uzasadnienie 

Rygorystyczne cele dotyczące zmniejszania ilości odpadów powinny mieć zastosowanie do 

wszystkich produktów uznawanych za mające szkodliwy wpływ na środowisko morskie. 

Produkty te należą do 10 kategorii produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych 

najczęściej znajdowanych na plażach, a butelki po napojach stanowią 60,04 % wagi 

znajdowanych przedmiotów. Komisja proponuje, by objąć te produkty systemami rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta i działaniami podnoszenia świadomości, ale wniosek należy 

zmienić tak, by zastosować do nich cele dotyczące ograniczenia stosowania i umożliwić 

przejście na gospodarkę o naprawdę zamkniętym obiegu. 
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17.10.2018 A8-0317/94 

Poprawka  94 

Tim Aker 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – Część E – tiret 5 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– wyroby tytoniowe z filtrem i filtry 

sprzedawane do użytku łącznie 

z wyrobami tytoniowymi 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Papierosy są objęte podatkiem akcyzowym. Państwa członkowskie mają dużą swobodę 

nakładania podatków akcyzowych. Ponadto podatek akcyzowy może być – i 

najprawdopodobniej już jest – wykorzystywany do pokrycia kosztów uprzątania odpadów z 

tych produktów. Nie ma powodu, by wprowadzać systemy rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta w odniesieniu do tych wyrobów. Byłoby to nieefektywne i mogłoby przyczynić się 

do nielegalnego handlu. Dlatego produkty te skreśla się z części E załącznika, gdzie 

wymieniono produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych objęte wymogiem 

wprowadzenia rozszerzonej odpowiedzialności producenta. 

 

 


