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17.10.2018 A8-0317/118 

Predlog spremembe  118 

Karl-Heinz Florenz 

v imenu skupine PPE 

 

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 – odstavek 1 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice do [šest let po roku 

za prenos te direktive] sprejmejo potrebne 

ukrepe za dosego znatnega zmanjšanja 

porabe plastičnih proizvodov za enkratno 

uporabo iz dela A Priloge na svojem 

ozemlju. 

1. Države članice sprejmejo potrebne 

ukrepe za dosego ambicioznega in 

trajnega zmanjšanja porabe plastičnih 

proizvodov za enkratno uporabo iz dela A 

Priloge na svojem ozemlju za vsaj 25 % do 

leta 2025. 

Taki ukrepi lahko vključujejo nacionalne 

cilje glede zmanjšanja porabe, ukrepe, ki 

zagotavljajo, da se končnemu potrošniku 

na prodajnem mestu dajo na voljo 

alternativni proizvodi za ponovno uporabo, 

in ekonomske instrumente, kot je 

zagotavljanje, da se plastični proizvodi za 

enkratno uporabo končnemu potrošniku ne 

ponujajo brezplačno na prodajnem mestu. 

Navedeni ukrepi se lahko razlikujejo glede 

na vpliv na okolje, ki ga imajo proizvodi iz 

prvega pododstavka. 

Taki ukrepi lahko vključujejo ukrepe, ki 

zagotavljajo, da se končnemu potrošniku 

na prodajnem mestu dajo na voljo 

alternativni proizvodi za ponovno uporabo, 

in ekonomske instrumente, kot je 

zagotavljanje, da se plastični proizvodi za 

enkratno uporabo končnemu potrošniku ne 

ponujajo brezplačno na prodajnem mestu. 

Navedeni ukrepi se lahko razlikujejo glede 

na vpliv na okolje, ki ga imajo proizvodi iz 

prvega pododstavka v svojem življenjskem 

ciklu, tudi ko so zavrženi. 

 Države članice pripravijo nacionalne 

načrte, v katerih opišejo ukrepe, sprejete v 

skladu s tem odstavkom. Države članice o 

načrtih uradno obvestijo Komisijo in jih 

po potrebi posodobijo. Komisija lahko v 

zvezi s temi načrti izda priporočila. 

 Ukrepi, sprejeti v skladu s tem odstavkom, 

so sorazmerni in nediskriminatorni. V 

primeru proizvodov, ki jih zajema 

Direktiva 94/62/ES, ti ukrepi ne posegajo 

v člen 18 navedene direktive. Države 

članice Komisijo uradno obvestijo o teh 
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merilih v skladu z Direktivo (EU) 

2015/1535, kadar navedena direktiva tako 

zahteva. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/119 

Predlog spremembe  119 

Karl-Heinz Florenz 

v imenu skupine PPE 

 

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 – odstavek 2 a (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Države članice sprejmejo potrebne 

ukrepe za stalno zmanjšanje vpliva 

odpadkov tobačnih izdelkov na okolje, 

zlasti filtrov za tobačne izdelke, ki 

vsebujejo plastiko, tako da zmanjšajo 

količino odpadkov teh filtrov po uporabi, 

kot sledi: 50 % do leta 2025 in 80 % do 

leta 2030 v primerjavi s tehtanim 

povprečjem plastičnih filtrov tobačnih 

izdelkov, danih na trg med letoma 2014 in 

2016. 

Or. en 

Obrazložitev 

Referenca za cilj zmanjšanja za plastične tobačne filtre bi morali biti filtri in ne celoten 

tobačni proizvod. S predlogom spremembe se to prilagodi.  
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17.10.2018 A8-0317/120 

Predlog spremembe  120 

Karl-Heinz Florenz 

v imenu skupine PPE 

 

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 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kar zadeva sheme, vzpostavljene v skladu 

z odstavkom 1, države članice zagotovijo, 

da proizvajalci plastičnih proizvodov za 

enkratno uporabo iz dela E Priloge krijejo 

stroške zbiranja odpadkov, ki vsebujejo 

take plastične proizvode za enkratno 

uporabo, ter njihovega poznejšega prevoza 

in obdelave, vključno s stroški 

odstranjevanja odpadkov in stroški 

ukrepov ozaveščanja iz člena 10, 

povezanih z zadevnimi proizvodi. 

Kar zadeva sheme, vzpostavljene v skladu 

z odstavkom 1, države članice zagotovijo, 

da proizvajalci plastičnih proizvodov za 

enkratno uporabo iz dela E Priloge krijejo 

stroške zbiranja odpadkov, ki vsebujejo 

take plastične proizvode za enkratno 

uporabo, ter njihovega poznejšega prevoza 

in obdelave, v skladu z določbami o 

razširjeni odgovornosti proizvajalca iz 

Direktive 2008/98/ES, in stroške ukrepov 

ozaveščanja iz člena 10, povezanih z 

zadevnimi proizvodi. Finančni prispevki 

proizvajalcev za izpolnjevanje teh zahtev 

ne presegajo stroškov, potrebnih za 

stroškovno učinkovito in sorazmerno 

opravljanje omenjenih storitev, in se 

določijo na pregleden način med vsemi 

ustreznimi udeleženimi akterji ter 

prilagodijo v skladu s členom 8a(4)(a) 

Direktive 2008/98/ES. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/121 

Predlog spremembe  121 

Karl-Heinz Florenz 

v imenu skupine PPE 

 

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 15 – odstavek 3 – točka c 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) je bil dosežen zadosten znanstveni 

in tehnični napredek ter ali so bila 

oblikovana merila ali standard za biološko 

razgradljivost v morskem okolju, ki se 

uporabljajo za plastične proizvode za 

enkratno uporabo, ki spadajo v področje 

uporabe te direktive, in ali so bili razviti 

njihovi nadomestki za enkratno uporabo, 

da se določi, za katere proizvode niso več 

potrebne omejitve za dajanje na trg, kjer 

je to ustrezno. 

(c) ali je bil dosežen zadosten 

znanstveni in tehnični napredek ter ali so 

bila oblikovana merila ali standard za 

biološko razgradljivost v morskem okolju, 

ki se uporabljajo za plastične proizvode za 

enkratno uporabo, ki spadajo v področje 

uporabe te direktive, in ali so bili razviti 

njihovi nadomestki za enkratno uporabo na 

podlagi temeljitega praktičnega 

preskušanja v dejanskih pogojih morskih 

organizmov, če zaradi biološke razgradnje 

plastičnega proizvoda nastajajo ogljikov 

dioksid (CO2), biomasa in voda, ki so v 

celoti ponovno vključeni v naravno 

kroženje ogljika in dušika ter ne škodujejo 

ravnovesju v ekosistemih v dovolj kratkem 

času, da to ne škodi morskim organizmom 

in ne vodi h kopičenju plastike v okolju. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/122 

Predlog spremembe  122 

Karl-Heinz Florenz 

v imenu skupine PPE 

 

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 17 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Vendar države članice za 

mikropodjetja ter za mala in srednja 

podjetja, kot so opredeljena v skladu z 

opredelitvijo Komisije za mala in srednja 

podjetja (MSP), ki je veljavna dne ... 

[datum začetka veljavnosti te direktive], 

uporabljajo ukrepe, potrebne za 

uskladitev s členoma 5 in 7(1), od ... [dve 

leti po obdobju prenosa iz člena 17(1)(2)], 

za uskladitev s členom 6(1) pa od ... [dve 

leti po obdobju prenosa iz člena 17(1)(2)]. 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

17.10.2018 A8-0317/123 

Predlog spremembe  123 

Karl-Heinz Florenz 

v imenu skupine PPE 

 

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 – podtočka 2 a (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 — zelo lahke plastične nosilne vrečke, 

razen kadar so potrebne iz higienskih 

razlogov ali za zavijanje vlažnih razsutih 

živil; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/124 

Predlog spremembe  124 

Karl-Heinz Florenz 

v imenu skupine PPE 

 

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 – del E – zadnja alinea (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 – Jogurtovi lončki z neprodušnim 

pokrovom, ki se uporabljajo za potrošnjo 

na domu 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/125 

Predlog spremembe  125 

Karl-Heinz Florenz 

v imenu skupine PPE 

 

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 – del D – točka 3 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

— Baloni, razen balonov za 

industrijsko ali drugo poklicno rabo in 

uporabo, ki se ne delijo potrošnikom 

črtano 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/126 

Predlog spremembe  126 

Karl-Heinz Florenz 

v imenu skupine PPE 

 

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 – del E – točka 7 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

— Baloni, razen balonov za 

industrijsko ali drugo poklicno rabo in 

uporabo, ki se ne delijo potrošnikom 

črtano  

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/127 

Predlog spremembe  127 

Karl-Heinz Florenz 

v imenu skupine PPE 

 

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 

Uvodna izjava 15 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kar zadeva plastične proizvode za enkratno 

uporabo, za katere ne obstajajo enostavno 

dostopni, primerni in bolj trajnostni 

alternativni proizvodi, bi morale države 

članice v skladu z načelom „onesnaževalec 

plača“ uvesti tudi sheme razširjene 

odgovornosti proizvajalca za kritje 

stroškov ravnanja z odpadki in njihovega 

odstranjevanja, pa tudi stroškov ukrepov 

ozaveščanja za preprečevanje nastajanja in 

zmanjšanje količine takih odpadkov. 

Kar zadeva plastične proizvode za enkratno 

uporabo, za katere ne obstajajo enostavno 

dostopni, primerni in bolj trajnostni 

alternativni proizvodi, bi morale države 

članice v skladu z načelom „onesnaževalec 

plača“ uvesti tudi sheme razširjene 

odgovornosti proizvajalca za kritje nujnih 

stroškov ravnanja z odpadki in stroškov 

ukrepov ozaveščanja za preprečevanje 

nastajanja in zmanjšanje količine odpadkov 

ter odpravo neprimernega ravnanja 

potrošnikov. 

 Ti stroški ne bi smeli presegati stroškov, 

potrebnih za stroškovno učinkovito 

opravljanje omenjenih storitev, in bi se 

morali določiti na pregleden način med 

vsemi zadevnimi udeleženci v skladu s 

členom 8a(4)(a) Direktive 2008/98/ES. 

Morali bi biti sorazmerni in temeljiti na 

jasnih ciljih, določenih v skladu s členom 

8a(1) Direktive 2008/98/ES. 

Or. en 

 

 

 


