
 

AM\1166437SL.docx  PE624.162v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

17.10.2018 A8-0317/91 

Predlog spremembe  91 

Tim Aker 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje 

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

Predlog direktive 

Člen 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  Člen 4a 

 Zmanjšanje odpadkov po uporabi 

 Države članice določijo cilje za 

zmanjšanje vseh proizvodov iz Dela A, da 

bi zmanjšale odpadke po uporabi: za 50 % 

do leta 2025 in 80 % do leta 2030, pri 

čemer bi lahko bil cilj nadomestiti te 

izdelke z alternativnimi, ki so okolju 

prijazni; 

Or. en 

Obrazložitev 

Za vse proizvode, za katere se šteje, da škodljivo vplivajo na morsko okolje, bi bilo treba 

uporabljati stroge cilje za njihovo zmanjšanje. Ti proizvodi so med desetimi najpogostejšimi 

proizvodi za enkratno uporabo, ki se znajdejo na plažah, pri čemer plastenke predstavljajo 

60,04 % teže najdenih predmetov. Medtem ko je Komisija predlagala, da bi te predmete 

odpravljali s pomočjo sheme razširjene odgovornosti proizvajalca in ukrepi za ozaveščanje, 

bi bilo treba njen predlog spremeniti, da bi cilji veljali neposredno za izdelke in bi dosegli cilj 

resničnega krožnega gospodarstva. 
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17.10.2018 A8-0317/92 

Predlog spremembe  92 

Tim Aker 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje 

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

Predlog direktive 

Člen 8 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  Člen 8a 

 Države članice sprejmejo in izvajajo 

razširjeno odgovornost proizvajalca v 

skladu s tem členom, s katero se od 

proizvajalcev zahteva, da financirajo 

organizacije za usmerjanje, ki se 

ustanovijo in upravljajo neodvisno od 

njih, s čimer bi preprečevali, zmanjševali 

in blažili nastajanje odpadkov, zlasti tistih 

od plastičnih izdelkov za enkratno 

uporabo.  

Or. en 

Obrazložitev 

Da bi organizacije za usmerjanje učinkovito delovale, je nujno, da so neodvisne od industrije, 

s čimer se bo preprečila nepotrebna interferenca. 
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17.10.2018 A8-0317/93 

Predlog spremembe  93 

Tim Aker 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje 

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

Predlog direktive 

Priloga I – del A (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  – Plastenke za pijačo 

 – Posode za živila, tj. posode, kot so škatle 

s pokrovom ali brez njega, ki se 

uporabljajo za shranjevanje živil, ki so 

namenjena za takojšnje zaužitje iz posode 

na kraju samem ali jih potrošniki 

odnesejo s seboj, pri čemer se zaužijejo 

brez kakršne koli dodatne priprave, kot so 

posode za živila, ki se uporabljajo za hitro 

prehrano, razen vsebnikov za pijačo, 

krožnikov ter zavitkov in ovojev, ki 

vsebujejo hrano 

 – Zavitki in ovoji, izdelani iz prožnega 

materiala, ki vsebujejo živila, namenjena 

za takojšnje zaužitje iz zavitka ali ovoja 

brez kakršne koli dodatne priprave 

 – Vsebniki za pijačo, tj. posode, ki 

vsebujejo tekočino, npr. plastenke za 

pijače, vključno s pokrovčki in zamaški 

 – Vlažilni robčki, tj. predhodno navlaženi 

robčki za osebno nego ter gospodinjsko in 

industrijsko uporabo 

 – Baloni, razen balonov za industrijsko ali 

drugo poklicno rabo in uporabo, ki se ne 

delijo potrošnikom 

 – Lahke plastične nosilne vreče, kot so 

opredeljene v členu 3(1c) 

Direktive 94/62/ES 
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Or. en 

Obrazložitev 

Za vse proizvode, za katere se šteje, da škodljivo vplivajo na morsko okolje, bi bilo treba 

uporabljati stroge cilje za njihovo zmanjšanje. Ti proizvodi so med desetimi najpogostejšimi 

proizvodi za enkratno uporabo, ki se znajdejo na plažah, pri čemer plastenke predstavljajo 

60,04 % teže najdenih predmetov. Medtem ko je Komisija predlagala, da bi te predmete 

odpravljali s pomočjo sheme razširjene odgovornosti proizvajalca in ukrepi za ozaveščanje, 

bi bilo treba njen predlog spremeniti, da bi cilji veljali neposredno za izdelke in bi dosegli cilj 

resničnega krožnega gospodarstva. 
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17.10.2018 A8-0317/94 

Predlog spremembe  94 

Tim Aker 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje 

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

Predlog direktive 

Priloga I – del E – alinea 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– Tobačni izdelki s filtri in filtri, ki se 

tržijo za uporabo v kombinaciji s 

tobačnimi izdelki 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Cigarete so predmet trošarin. Države članice imajo veliko manevrskega prostora pri stopnjah 

trošarin, ki jih nalagajo. Poleg tega trošarine lahko in najverjetneje že prispevajo k 

plačevanju odstranjevanja teh odpadkov, zato ni razloga, da se proizvajalcu naloži shema 

razširjene odgovornosti za te proizvode. To bi bilo neučinkovito in bi lahko prispevalo k 

nezakoniti trgovini. Zato je treba te proizvode črtati iz Dela E priloge kot shemo, za katero 

velja razširjena odgovornost. 

 

 


