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18.10.2018 A8-0317/103 

Amendamentul  103 

Margrete Auken 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 5 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 5a 

 Restricții de utilizare 

 Statele membre interzic lansarea 

intenționată în atmosferă, în cadrul unor 

evenimente publice sau private, a 

produselor de unică folosință din plastic 

enumerate în partea Ba din anexă. 

Or. en 

(în legătură cu un amendament al aceluiași autor vizând o nouă parte Ba din anexă). 

Justificare 

Baloanele se află printre primele zece articole cel mai des întâlnite printre deșeurile de pe plaje. Acestea 

sunt poluante și pun în pericol animalele și plantele sălbatice. Nu ar mai trebui să fie eliberate în mediu 

doar din motive de divertisment. Mai multe municipalități au adoptat astfel de interdicții pentru a preveni 

lansările masive de baloane în mediu (peste 50 de municipalități din Regatul Unit). Mai multe state din 

SUA au adoptat, de asemenea, astfel de interdicții (California, Florida, Tennessee, Virginia). 
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18.10.2018 A8-0317/104 

Amendamentul  104 

Margrete Auken 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Statele membre se asigură că sunt 

stabilite scheme de răspundere extinsă a 

producătorilor pentru echipamentele de 

pescuit care conțin plastic introduse pe 

piața Uniunii, în conformitate cu 

dispozițiile privind răspunderea extinsă a 

producătorilor din Directiva 2008/98/CE. 

3. Statele membre se asigură că sunt 

stabilite scheme de răspundere extinsă a 

producătorilor pentru echipamentele de 

pescuit care conțin plastic introduse pe 

piața Uniunii, în conformitate cu 

dispozițiile privind răspunderea extinsă a 

producătorilor din Directiva 2008/98/CE. 

Pe această bază, statele membre se 

asigură că se atinge în fiecare an o cotă 

minimă de colectare a echipamentelor de 

pescuit care conțin plastic. Începând din 

2025, cota minimă de colectare este de 80 

% și este calculată pe baza greutății totale 

a echipamentelor de pescuit care conțin 

plastic și care sunt lansate pe piață într-

un anumit an în statul membru în cauză, 

exprimată ca procent din greutatea medie 

a echipamentelor de pescuit care conțin 

plastic și sunt introduse pe piață în acel 

stat membru în ultimii trei ani precedenți. 

De asemenea, statele membre asigură 

realizarea de către sistemele de 

răspundere extinsă a producătorilor a 

unui obiectiv de reciclare a 

echipamentelor de pescuit care conțin 

plastic de cel puțin 15 % până în 2025. 

Pentru a realiza acest obiectiv, statele 

membre pot să le impună sistemelor și alte 

sarcini suplimentare, de exemplu: 

(a) modularea contribuțiilor financiare în 

conformitate cu articolul 8a alineatul (4) 

din Directiva 2008/98/CE, pentru a 
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promova introducerea pe piață a 

echipamentelor de pescuit concepute 

pentru a fi reutilizate și reciclate; 

(b) instituirea unor sisteme de returnare a 

garanției pentru a încuraja returnarea 

echipamentelor de pescuit vechi, 

abandonate sau inutilizabile; 

(c) includerea unor programe de 

monitorizare, urmărire și raportare. 

Or. en 

Justificare 

Conform evaluării de impact efectuată de Comisie (a se vedea pagina 62), în medie, 80 % din materialele 

de pescuit achiziționate într-un an sunt aduse pe uscat în UE în ansamblu său. Prin urmare, ar trebui 

stabilit un obiectiv de colectare separat de 80 %, și nu doar de 50 %, așa cum a fost adoptat de către 

ENVI (amendamentul 64). Prin aplicarea ca referință a cantității medii introduse pe piață timp de trei 

ani se permite luarea în calcul a fluctuațiilor consumului. 
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18.10.2018 A8-0317/105 

Amendamentul  105 

Margrete Auken 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 Ba (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Ba Produsele din plastic de unică 

folosință care intră sub incidența articolul 

5a privind restricțiile de utilizare 

 - Baloane, cu excepția baloanelor de uz 

industrial sau pentru alte utilizări și 

aplicații profesionale, care nu sunt 

distribuite consumatorilor 

Or. en 

Justificare 

Baloanele se află printre primele zece articole cel mai des întâlnite printre deșeurile de pe plaje. Acestea 

sunt poluante și pun în pericol animalele și plantele sălbatice. Nu ar mai trebui să fie eliberate în mediu 

doar din motive de divertisment. Mai multe municipalități au adoptat astfel de interdicții pentru a preveni 

eliberările masive de baloane în mediu (peste 50 de municipalități din Regatul Unit). Mai multe state din 

SUA au adoptat, de asemenea, astfel de interdicții (California, Florida, Tennessee, Virginia). 

 


