
 

AM\1166538RO.docx  PE624.162v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

17.10.2018 A8-0317/118 

Amendamentul  118 

Karl-Heinz Florenz 

în numele Grupului PPE 

 

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 – alineatul 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre adoptă măsurile 

necesare pentru a realiza o reducere 

semnificativă a consumului de produse din 

plastic de unică folosință enumerate în 

partea A din anexă pe teritoriul lor până la 

… [șase ani de la data-limită pentru 

transpunerea prezentei directive]. 

1. Statele membre adoptă măsurile 

necesare pentru a realiza o reducere 

ambițioasă și susținută de cel puțin 25 % 

până în 2025 a consumului de produse din 

plastic de unică folosință enumerate în 

partea A din anexă pe teritoriul lor. 

Astfel de măsuri pot include obiective 

naționale de reducere a consumului, 
măsuri care să asigure că la punctul de 

vânzare către consumatorul final sunt puse 

la dispoziție alternative reutilizabile la 

produsele respective, instrumente 

economice precum asigurarea faptului că 

produsele din plastic de unică folosință nu 

sunt furnizate gratuit la punctul de vânzare 

către consumatorul final. Măsurile 

respective pot varia în funcție de impactul 

asupra mediului al produselor menționate 

în primul paragraf. 

Aceste măsuri pot include măsuri care să 

asigure că la punctul de vânzare către 

consumatorul final sunt puse la dispoziție 

alternative reutilizabile la produsele 

respective, instrumente economice precum 

asigurarea faptului că produsele din plastic 

de unică folosință nu sunt furnizate gratuit 

la punctul de vânzare către consumatorul 

final. Măsurile respective pot varia în 

funcție de impactul asupra mediului al 

produselor menționate în primul paragraf, 

pe durata ciclului de viață al acestora, 

inclusiv atunci când sunt aruncate. 

 Statele membre elaborează planuri 

naționale care descriu măsurile adoptate 

în temeiul prezentului alineat. Statele 

membre notifică aceste planuri Comisiei 

și le actualizează, dacă este necesar. 

Comisia poate formula recomandări cu 

privire la aceste planuri. 

 Măsurile adoptate în conformitate cu 

prezentul alineat sunt proporționale și 

nediscriminatorii. Pentru produsele care 
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intră sub incidența Directivei 94/62/CE, 

măsurile în cauză nu aduc atingere 

articolului 18 din directiva respectivă. 

Statele membre transmit Comisiei o 

notificare privind aceste măsuri în 

conformitate cu Directiva (UE) 2015/1535 

dacă directiva respectivă impune o astfel 

de obligație. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/119 

Amendamentul  119 

Karl-Heinz Florenz 

în numele Grupului PPE 

 

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 – alineatul 2 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Statele membre iau măsurile 

necesare pentru a reduce în mod susținut 

impactul deșeurilor din produsele din 

tutun, în special din filtrele produselor din 

tutun care conțin plastic, asupra 

mediului, prin reducerea deșeurilor 

provenite după consum din filtrele 

produselor din tutun care conțin plastic, 

după cum urmează: 50 % până în 2025 și 

80 % până în 2030, în raport cu media 

ponderată a filtrelor produselor din tutun 

care conțin plastic, introduse pe piață 

între 2014 și 2016. 

Or. en 

Justificare 

Referința pentru obiectivul de reducere a filtrelor produselor din tutun care conțin plastic ar 

trebui să fie filtrele, și nu întregul produs din tutun. Amendamentele vizează adaptarea 

formulării.  
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17.10.2018 A8-0317/120 

Amendamentul  120 

Karl-Heinz Florenz 

în numele Grupului PPE 

 

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 2 – paragraful 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În ceea ce privește schemele instituite în 

conformitate cu alineatul (1), statele 

membre se asigură că producătorii de 

produse din plastic de unică folosință 

enumerate în partea E din anexă acoperă 

costurile de colectare a deșeurilor constând 

din respectivele produse din plastic de 

unică folosință și costurile de transport și 

de tratare subsecvente, inclusiv costurile 

de curățare a deșeurilor și costurile legate 

de măsurile de sensibilizare menționate la 

articolul 10 cu privire la aceste produse. 

În ceea ce privește schemele instituite în 

conformitate cu alineatul (1), statele 

membre se asigură că producătorii de 

produse din plastic de unică folosință 

enumerate în partea E din anexă acoperă 

costurile de colectare a deșeurilor constând 

din respectivele produse din plastic de 

unică folosință și costurile de transport, în 

conformitate cu dispozițiile privind 

răspunderea extinsă a producătorilor din 

Directiva 2008/98/CE și costurile legate de 

măsurile de sensibilizare menționate la 

articolul 10 cu privire la aceste produse. 

Contribuțiile financiare suportate de 

producători pentru a se conforma acestor 

obligații nu depășesc costurile necesare 

prestării serviciilor în cauză într-un mod 

eficient din punctul de vedere al costurilor 

și proporțional și sunt convenite în mod 

transparent între toți actorii vizați și 

modulate în conformitate cu articolul 8a 

alineatul (4) litera (a) din Directiva 

2008/98/CE. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/121 

Amendamentul  121 

Karl-Heinz Florenz 

în numele Grupului PPE 

 

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 15 – alineatul 3 – litera c 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) s-au realizat progrese științifice și 

tehnice suficiente și s-au dezvoltat criterii 

sau un standard de biodegradabilitate în 

mediul marin aplicabile produselor din 

plastic de unică folosință în sfera de 

aplicare a prezentei directive, precum și 

înlocuitori de unică folosință ai acestora, 

pentru a determina care produse nu mai 

trebuie să facă obiectul restricțiilor 

privind introducerea pe piață, după caz. 

(c) s-au realizat progrese științifice și 

tehnice suficiente și s-au dezvoltat criterii 

sau un standard de biodegradabilitate în 

mediul marin aplicabile produselor din 

plastic de unică folosință în sfera de 

aplicare a prezentei directive, precum și 

înlocuitori de unică folosință ai acestora pe 

baza unor încercări solide pe teren în 

condiții reale de viață marină și în care 

biodegradarea produsului din plastic 

produce dioxid de carbon (CO2), biomasă 

și apă care sunt reintegrate complet în 

ciclurile naturale ale carbonului și 

azotului fără să afecteze echilibrul 

ecosistemelor, într-un interval de timp 

suficient de scurt pentru ca plasticul să nu 

afecteze viața marină și să nu ducă la 

acumularea de materiale plastice în 

mediul înconjurător. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/122 

Amendamentul  122 

Karl-Heinz Florenz 

în numele Grupului PPE 

 

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 17 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Cu toate acestea, statele membre 

aplică microîntreprinderilor și 

întreprinderilor mici și mijlocii, 

identificate în conformitate cu definiția 

dată de Comisie „IMM-urilor”, aplicabilă 

la ... [data intrării în vigoare a prezentei 

directive], măsurile necesare pentru a se 

conforma articolului 5 și articolului 7 

alineatul (1) începând cu... [doi ani de la 

încheierea perioadei de transpunere 

definite la articolul 17 alineatul (1) al 

doilea paragraf] și la articolul 6 

alineatul (1) începând cu ... [doi ani de la 

încheierea perioadei de transpunere 

definite la articolul 17 alineatul (1) al 

doilea paragraf]. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/123 

Amendamentul  123 

Karl-Heinz Florenz 

în numele Grupului PPE 

 

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 

Anexă – partea A – liniuța 2 a (nouă) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 — pungi de transport din plastic foarte 

subțiri, cu excepția cazului în care sunt 

necesare din motive de igienă sau pentru 

a ambala produse alimentare în vrac 

umide; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/124 

Amendamentul  124 

Karl-Heinz Florenz 

în numele Grupului PPE 

 

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 

Anexă – partea E – ultima liniuță (nouă) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 - Recipiente pentru iaurt cu capac 

etanș care sunt vândute pentru a fi 

consumate la domiciliu 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/125 

Amendamentul  125 

Karl-Heinz Florenz 

în numele Grupului PPE 

 

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 

Anexă – partea D – liniuța 3 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

— Baloane, cu excepția baloanelor de 

uz industrial sau pentru alte utilizări și 

aplicații profesionale, care nu sunt 

distribuite consumatorilor 

eliminat 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/126 

Amendamentul  126 

Karl-Heinz Florenz 

în numele Grupului PPE 

 

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 

Anexă – partea E – liniuța 7 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

— Baloane, cu excepția baloanelor de 

uz industrial sau pentru alte utilizări și 

aplicații profesionale, care nu sunt 

distribuite consumatorilor 

eliminat  

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/127 

Amendamentul  127 

Karl-Heinz Florenz 

în numele Grupului PPE 

 

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 

Considerentul 15 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În ceea ce privește produsele din plastic de 

unică folosință pentru care nu sunt 

disponibile alternative adecvate și mai 

sustenabile, statele membre ar trebui, în 

conformitate cu principiul „poluatorul 

plătește”, să introducă, de asemenea, 

scheme de responsabilitate extinsă a 

producătorilor care să acopere cheltuielile 

de gestionare a deșeurilor și de curățare a 

deșeurilor, precum și costurile măsurilor de 

sensibilizare menite să prevină și să reducă 

astfel de deșeuri. 

În ceea ce privește produsele din plastic de 

unică folosință pentru care nu sunt 

disponibile alternative adecvate și mai 

sustenabile, statele membre ar trebui, în 

conformitate cu principiul „poluatorul 

plătește”, să introducă, de asemenea, 

scheme de responsabilitate extinsă a 

producătorilor care să acopere cheltuielile 

necesare de gestionare a deșeurilor și 

costurile măsurilor de sensibilizare menite 

să prevină și să reducă astfel de deșeuri și 

să remedieze comportamentul inadecvat al 

consumatorilor. 

 Aceste costuri nu ar trebui să depășească 

costurile necesare prestării serviciilor în 

cauză într-un mod eficient din punctul de 

vedere al costurilor și ar trebui să fie 

convenite în mod transparent între toți 

actorii vizați, în conformitate cu articolul 

8a, alineatul (4) litera (a) din Directiva 

2008/98/CE. Ele ar trebui să fie 

proporționale și ar trebui să se bazeze pe 

obiective clare, stabilite în conformitate 

cu articolul 8a alineatul (1) din Directiva 

2008/98/CE. 

Or. en 

 

 


