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18.10.2018 A8-0317/137 

Poprawka  137 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Aby jasno określić zakres niniejszej 

dyrektywy, należy zdefiniować pojęcie 

produktów jednorazowego użytku 

z tworzyw sztucznych. Z zakresu definicji 

należy wyłączyć produkty z tworzyw 

sztucznych przeznaczone, zaprojektowane 

lub wprowadzone do obrotu tak, aby 

osiągnąć w ramach jednego cyklu życia 

wielokrotną rotację przez ich powtórne 

napełnienie lub ponowne użycie do tego 

samego celu, do którego były pierwotnie 

przeznaczone. 

(9) Aby jasno określić zakres niniejszej 

dyrektywy, należy wyjaśnić znaczenie 

jednorazowego użytku. Należy uznawać, 

że dane produkty są używane tylko raz, 

jeżeli nie zostały przeznaczone, 

zaprojektowane lub wprowadzone do 

obrotu tak, aby osiągnąć w ramach jednego 

cyklu życia wielokrotną rotację przez ich 

powtórne napełnienie lub ponowne użycie 

przez producenta do tego samego celu, do 

którego były pierwotnie przeznaczone. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Definicja „produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych” nie powinna zawierać odniesienia do 

produktów „używanych tylko raz” (jak w definicji przyjętej w komisji ENVI). Definicja taka może być 

myląca i prowadzić do niejasności przepisów, gdyż można by argumentować, że dany produkt 

jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych może być użyty dwa razy, a zatem nie jest objęty zakresem 

dyrektywy. 
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18.10.2018 A8-0317/138 

Poprawka  138 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 12 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (12a) Dyrektywa 94/62/WE zmieniona 

dyrektywą (UE) 2015/720 nakłada na 

Komisję wymóg przeprowadzenia do maja 

2017 r. przeglądu ustawodawczego 

środków służących zmniejszaniu zużycia 

bardzo lekkich toreb na zakupy, z 

wykorzystaniem oceny wpływu w całym 

cyklu życia. Komisja jak dotąd nie 

przeprowadziła tego przeglądu. Ponieważ 

takie torby plastikowe bardzo łatwo stają 

się śmieciami i jako śmieci trafiają do 

mórz, należy wprowadzić środki 

ograniczające ich wprowadzanie do 

obrotu z wyjątkiem zastosowań, w których 

takie torby są absolutnie niezbędne. 

Bardzo lekkie plastikowe torby na zakupy 

nie powinny być wprowadzane do obrotu 

do pakowania żywności luzem, chyba że 

wymagają tego względy higieniczne albo 

że torby takie służą do pakowania 

sprzedawanej luzem żywności wilgotnej, 

np. surowego mięsa, ryb lub przetworów 

mlecznych. W takich przypadkach należy 

stosować tylko torby biodegradowalne i 

kompostowalne. Do bardzo lekkich 

plastikowych toreb na zakupy, do których 

nie ma zastosowania ograniczenie 

wprowadzania do obrotu, stosuje się nadal 

obowiązujące przepisy dyrektywy (UE) 

2015/720. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Jeżeli lekkie torby na zakupy są niezbędne ze względów higienicznych, powinny to być wyłącznie torby 

biodegradowalne i kompostowalne, gdyż jest to rozwiązanie lepsze dla środowiska niż torby z 

pierwotnych tworzyw sztucznych. 
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18.10.2018 A8-0317/139 

Poprawka  139 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) „produkt jednorazowego użytku 

z tworzyw sztucznych” oznacza produkt, 

który jest w całości lub częściowo 

wykonany z tworzyw sztucznych i który 

nie jest przeznaczony, zaprojektowany lub 

wprowadzany do obrotu tak, aby osiągnąć 

w ramach jednego cyklu życia wielokrotną 

rotację przez zwrócenie go do producenta 

z zamiarem powtórnego napełnienia lub 

ponownego użycia do tego samego celu, 

do którego był pierwotnie przeznaczony; 

(2) „produkt jednorazowego użytku 

z tworzyw sztucznych” oznacza produkt, 

który jest w całości lub częściowo 

wykonany z tworzyw sztucznych i który 

jest przeznaczony, zaprojektowany lub 

wprowadzany do obrotu tak, aby zanim 

zostanie wyrzucony, był używany przez 

krótki czas, bez powtórnego napełniania 

lub ponownego użycia i bez wielokrotnej 

rotacji lub zwracania do producenta; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Definicja „produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych” nie powinna zawierać odniesienia do 

produktów „używanych tylko raz” (jak w definicji przyjętej w komisji ENVI). Definicja taka może być 

myląca i prowadzić do niejasności przepisów, gdyż można by argumentować, że dany produkt 

jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych może być użyty dwa razy, a zatem nie jest objęty zakresem 

dyrektywy. 



 

AM\1166464PL.docx  PE624.162v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

18.10.2018 A8-0317/140 

Poprawka  140 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) obecność w produkcie budzących 

wątpliwości chemikaliów, takich jak 

niebezpieczne metale, ftalany, PFA, 

bisfenole i substancje zaburzające 

funkcjonowanie układu hormonalnego 

oraz inne substancje wzbudzające 

szczególnie duże obawy (SVHC) zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) nr 1907/2006. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Produkty powinny zawierać informacje na temat obecności chemikaliów budzących wątpliwości. 
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18.10.2018 A8-0317/141 

Poprawka  141 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 10 – ustęp 1 – litera b a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) obecność w produkcie budzących 

wątpliwości chemikaliów, takich jak 

niebezpieczne metale, ftalany, PFA, 

bisfenole i substancje zaburzające 

funkcjonowanie układu hormonalnego 

oraz inne substancje wzbudzające 

szczególnie duże obawy (SVHC) zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) nr 1907/2006. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Obywatele powinni być informowani o tym, że w produktach występują chemikalia budzące wątpliwości. 
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18.10.2018 A8-0317/142 

Poprawka  142 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – część A – tiret 2 a (nowe) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 - butelki na napoje 

Or. en 

Uzasadnienie 

Butelki na napoje również powinny być objęte celem dotyczącym ograniczenia stosowania. 
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18.10.2018 A8-0317/143 

Poprawka  143 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – część B – tiret 6 a (nowe) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 - bardzo lekkie plastikowe torby na 

zakupy, chyba że są wymagane ze 

względów higienicznych do pakowania 

żywności wilgotnej sprzedawanej luzem – 

w takich przypadkach należy stosować 

wyłącznie biodegradowalne i 

kompostowalne bardzo lekkie plastikowe 

torby na zakupy 

Or. en 

Uzasadnienie 

Jeżeli lekkie torby na zakupy są niezbędne ze względów higienicznych, powinny to być wyłącznie torby 

biodegradowalne i kompostowalne, gdyż jest to rozwiązanie lepsze dla środowiska niż torby z 

pierwotnych tworzyw sztucznych. 

 


