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18.10.2018 A8-0317/137 

Amendamentul  137 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

în numele Grupului EFDD 

 

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 9 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Pentru a defini în mod clar 

domeniul de aplicare al prezentei directive, 

ar trebui să fie definit termenul de produse 

din plastic de unică folosință. Definiția ar 

trebui să excludă produsele din plastic 

care sunt concepute, proiectate și introduse 

pe piață pentru a realiza, în cadrul ciclului 

lor de viață, mai multe cicluri sau rotații, 

fiind reumplute sau reutilizate în același 

scop pentru care au fost concepute. 

(9) Pentru a defini în mod clar 

domeniul de aplicare al prezentei directive, 

ar trebui clarificat ce anume înseamnă de 

unică folosință. Produsele ar trebui să fie 

folosite numai o singură dată dacă nu au 

fost concepute, proiectate și introduse pe 

piață pentru a realiza, în cadrul ciclului lor 

de viață, mai multe cicluri sau rotații, fiind 

reumplute sau reutilizate de producător în 

același scop pentru care au fost concepute. 

Or. en 

Justificare 

Definiția „produselor din plastic de unică folosință nu ar trebui să conțină o referință la produsele 

„folosite o singură dată” (așa cum a fost adoptată de Comisia ENVI). Definiția ar putea să inducă în 

eroare și să ducă la confuzie legislativă pentru că s-ar putea argumenta că un produs de plastic de unică 

folosință ar putea fi folosit de două ori și astfel să iasă din domeniul de aplicare al directivei. 
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18.10.2018 A8-0317/138 

Amendamentul  138 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

în numele Grupului EFDD 

 

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 12 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (12a) Directiva 94/62/CE, modificată 

prin Directiva (UE) 2015/720, prevede 

obligația Comisiei de a efectua, până în 

mai 2017, o revizuire legislativă a 

măsurilor de reducere a consumului de 

pungi de cumpărături din plastic foarte 

subțire, pe baza efectelor de-a lungul 

ciclului de viață. Până în prezent, Comisia 

nu a efectuat această revizuire. Având în 

vedere că aceste de pungi din plastic sunt 

foarte predispuse să se transforme în 

deșeuri și contribuie la producerea de 

deșeuri marine, este oportun să se 

introducă măsuri de restricționare a 

introducerii lor pe piață, cu excepția 

utilizărilor care sunt strict necesare. 

Pungile de cumpărături din plastic foarte 

subțire nu ar trebui introduse pe piață ca 

ambalaje pentru produsele alimentare în 

vrac decât dacă sunt necesare din motive 

de igienă sau pentru ambalarea 

alimentelor umede în vrac (cum ar fi 

carnea crudă, peștele sau produsele 

lactate). În acest caz, ar trebui utilizate 

numai pungi biodegradabile și 

compostabile. Pentru pungile de 

cumpărături din plastic foarte subțire în 

cazul cărora nu se aplică restricția de 

comercializare, rămân aplicabile 

dispozițiile existente introduse prin 

Directiva (UE) 2015/720. 
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Or. en 

Justificare 

Atunci când igiena o impune, pungile de plastic ar trebui folosite numai dacă sunt biodegradabile și 

compostabile, deoarece sunt o opțiune mai bună pentru mediu decât pungile de plastic virgin. 
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18.10.2018 A8-0317/139 

Amendamentul  139 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

în numele Grupului EFDD 

 

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 3 – paragraful 1 – punctul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) „produs din plastic de unică 

folosință” înseamnă un produs care este 

fabricat în întregime sau parțial din plastic 

și care nu este conceput, proiectat și 

introdus pe piață pentru a realiza, în cadrul 

ciclului său de viață, mai multe cicluri sau 

rotații prin returnare la producător pentru 

a fi reumplut sau reutilizat în același scop 

în care a fost conceput; 

(2) „produs din plastic de unică 

folosință” înseamnă un produs care este 

fabricat în întregime sau parțial din plastic 

și care este conceput, proiectat și introdus 

pe piață pentru a fi folosit pe o perioadă 

scurtă, fără a realiza mai multe cicluri sau 

rotații de reumplere sau reutilizare la 

producător, înainte de a fi aruncat; 

Or. en 

Justificare 

Definiția „produselor din plastic de unică folosință nu ar trebui să conțină o referință la produsele 

„folosite o singură dată” (așa cum a fost adoptată de Comisia ENVI). Definiția ar putea să inducă în 

eroare și să ducă la confuzie legislativă pentru că s-ar putea argumenta că un produs de plastic de unică 

folosință ar putea fi folosit de două ori și astfel să iasă din domeniul de aplicare al directivei. 
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18.10.2018 A8-0317/140 

Amendamentul  140 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

în numele Grupului EFDD 

 

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 7 – alineatul 1 – litera ca (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) prezența în produs a substanțelor 

chimice care stârnesc îngrijorare, cum ar 

fi metalele periculoase, ftalații, PFAS, 

bisfenolii, precum și substanțele 

perturbatoare ale sistemului endocrin și 

alte substanțe care stârnesc îngrijorare 

deosebită în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. 

Or. en 

Justificare 

Cetățenii ar trebui informați în legătură cu prezența unor substanțe chimice periculoase în produse. 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

18.10.2018 A8-0317/141 

Amendamentul  141 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

în numele Grupului EFDD 

 

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 10 – paragraful 1 – litera ba (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) prezența în produs a substanțelor 

chimice care stârnesc îngrijorare, cum ar 

fi metalele periculoase, ftalații, PFAS, 

bisfenolii, precum și substanțele 

perturbatoare ale sistemului endocrin și 

alte substanțe care stârnesc îngrijorare 

deosebită în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. 

Or. en 

Justificare 

Cetățenii ar trebui informați în legătură cu prezența unor substanțe chimice periculoase în produse. 
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18.10.2018 A8-0317/142 

Amendamentul  142 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

în numele Grupului EFDD 

 

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 A – liniuța 2 a (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 - Sticle pentru băuturi 

Or. en 

Justificare 

Sticlele pentru băuturi pot face și ele obiectul unei ținte de reducere. 
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18.10.2018 A8-0317/143 

Amendamentul  143 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

în numele Grupului EFDD 

 

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 B – liniuța 6 a (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 - Pungi de cumpărături din plastic foarte 

subțire, cu excepția cazului în care sunt 

necesare din motive de igienă pentru a 

ambala produse alimentare umede în 

vrac, caz în care ar trebui utilizate numai 

pungi de cumpărături din plastic foarte 

subțire, biodegradabile și compostabile. 

Or. en 

Justificare 

Atunci când igiena o impune, pungile de plastic ar trebui folosite numai dacă sunt biodegradabile și 

compostabile, deoarece sunt o opțiune mai bună pentru mediu decât pungile de plastic virgin. 

 


