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17.10.2018 A8-0317/91 

Amendamentul  91 

Tim Aker 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului 

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

Propunere de directivă 

Articolul 4 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  Articolul 4a 

 Reducerea deșeurilor post-consum 

 Statele membre stabilesc obiective de 

reducere pentru a limita deșeurile post-

consum la toate produsele enumerate în 

partea A, după cum urmează: 50 % până 

în 2025 și 80 % până în 2030, scopul final 

fiind înlocuirea acestor produse cu altele, 

inofensive pentru mediu. 

Or. en 

Justificare 

Ar trebui să se aplice obiective stricte de reducere tuturor produselor considerate a avea un 

impact negativ asupra mediului marin. Aceste produse se numără printre primele 10 articole 

de plastic de unică folosință găsite pe plaje, sticlele de băuturi reprezentând 60,04 % din 

greutatea articolelor găsite. Întrucât propunerea Comisiei este de a trata aceste articole prin 

măsuri de răspundere extinsă a producătorilor și de sensibilizare, propunerea ar trebui 

modificată pentru a aplica obiective de reducere a consumului acestor articole, pentru a 

atinge țelul unei economii cu adevărat circulare. 
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17.10.2018 A8-0317/92 

Amendamentul  92 

Tim Aker 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului 

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

Propunere de directivă 

Articolul 8 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  Articolul 8a 

 Statele membre adoptă și pun în aplicare 

răspunderea extinsă a producătorilor, în 

conformitate cu prezentul articol, 

solicitând producătorilor să finanțeze 

organizații de administrare create și 

gestionate independent de producători, 

pentru a preveni, reduce și atenua 

deșeurile provenite de la produse, în 

special deșeurile provenite de la articole 

din plastic de unică folosință. 

Or. en 

Justificare 

Pentru ca organizațiile de administrare să fie conduse în mod eficace, este absolut necesară 

independența față de industriile afectate; astfel se vor evita interferențele inutile. 
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17.10.2018 A8-0317/93 

Amendamentul  93 

Tim Aker 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului 

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

Propunere de directivă 

Anexa I – partea A (nouă) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  - Sticle pentru băuturi 

 - Recipiente pentru alimente, și anume 

recipiente cum ar fi cutii, cu sau fără 

capac, utilizate pentru a conține alimente 

destinate consumului imediat din 

recipient fie la fața locului, fie la pachet 

fără preparare ulterioară, cum ar fi 

recipientele pentru alimente utilizate 

pentru produse de tip fast-food, cu 

excepția recipientelor pentru băuturi, a 

farfuriilor și a pachetelor și foliilor care 

conțin produsele alimentare 

 - Pachete și folii din material flexibil care 

conțin produse alimentare destinate 

consumului direct din pachet sau folie 

fără preparare ulterioară 

 - Recipiente pentru băuturi, și anume 

recipientele utilizate pentru a conține 

lichide, cum ar fi sticlele pentru băuturi, 

inclusiv dopurile sau capacele acestora 

 - Șervețele umede, și anume șervețele 

preumezite de îngrijire personală, de uz 

casnic și industrial 

 - Baloane, cu excepția baloanelor de uz 

industrial sau pentru alte utilizări și 

aplicații profesionale, care nu sunt 

distribuite consumatorilor 
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 - Pungi de transport din plastic subțire, 

astfel cum sunt definite la articolul 3 

punctul (1c) din Directiva 94/62/CE 

Or. en 

Justificare 

Ar trebui să se aplice obiective stricte de reducere tuturor produselor considerate a avea un 

impact negativ asupra mediului marin. Aceste produse se numără printre primele 10 articole 

de plastic de unică folosință găsite pe plaje, sticlele de băuturi reprezentând 60,04 % din 

greutatea articolelor găsite. Întrucât propunerea Comisiei este de a trata aceste articole prin 

măsuri de răspundere extinsă a producătorilor și de sensibilizare, propunerea ar trebui 

modificată pentru a aplica obiective de reducere a consumului acestor articole, pentru a 

atinge țelul unei economii cu adevărat circulare. 
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17.10.2018 A8-0317/94 

Amendamentul  94 

Tim Aker 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului 

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

Propunere de directivă 

Anexa I – partea E – liniuța 5 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

– Produse din tutun cu filtre și filtre 

comercializate pentru a fi utilizate în 

combinație cu produse din tutun 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Țigările sunt supuse accizelor. Statele membre dispun de o marjă discreționară considerabilă 

în ceea ce privește nivelul accizelor pe care le aplică. În plus, este posibil ca accizele să 

contribuie și, cel mai probabil, contribuie deja la plata unor eforturi în materie de deșeuri 

asociate cu produsele, nu există niciun motiv să se impună răspunderea extinsă a 

producătorilor pentru aceste produse. Ar fi ineficient și ar putea contribui la comerțul ilicit. 

Prin urmare, produsele respective sunt eliminate din partea E a anexei drept articole de 

plastic de unică folosință, supuse cerințelor în materie de răspundere extinsă a 

producătorilor. 

 

 


