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18.10.2018 A8-0317/137 

Predlog spremembe  137 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

v imenu skupine EFDD 

 

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 9 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Za jasno opredelitev področja 

uporabe te direktive bi bilo treba opredeliti 

plastični proizvod za enkratno uporabo. 

Opredelitev pojma bi morala izključevati 

plastične proizvode, ki so zasnovani, 

oblikovani in dani na trg, da bi v svojem 

življenjskem ciklu opravili več poti ali 

kroženj, se ponovno napolnili ali uporabili 

za isti namen, za katerega so bili 

zasnovani. 

(9) Za jasno opredelitev področja 

uporabe te direktive bi bilo treba pojasniti, 

kaj pomeni „ enkratna uporaba“. 

Proizvodi so namenjeni za enkratno 

uporabo, če jih proizvajalec ni zasnoval, 

oblikoval in dal na trg z namenom, da bi v 

svojem življenjskem ciklu opravili več poti 

ali kroženj, se ponovno napolnili ali 

uporabili za isti namen, za katerega so bili 

zasnovani. 

Or. en 

Obrazložitev 

Opredelitev „plastike za enkratno uporabo“ ne bi smela vsebovati sklicevanja na proizvode, „ki se 

uporabijo samo enkrat“ (kakor je bilo sprejeto v odboru ENVI). Takšna opredelitev bi lahko bila 

zavajajoča in bi lahko privedla do zakonodajne nejasnosti, saj bi lahko trdili, da se lahko plastični 

proizvod za enkratno uporabo uporabi dvakrat in zato ne spada na področje uporabe direktive. 
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18.10.2018 A8-0317/138 

Predlog spremembe  138 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

v imenu skupine EFDD 

 

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 12 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (12a) Direktiva 94/62/ES, kot je bila 

spremenjena z Direktivo (EU) 2015/720, 

določa zahtevo, da mora Komisija do maja 

2017 opraviti zakonodajni pregled 

ukrepov za zmanjšanje potrošnje zelo 

lahkih plastičnih nosilnih vrečk, pri 

katerem mora izhajati iz vplivov 

življenjskega cikla. Komisija navedenega 

pregleda do zdaj ni opravila. Glede na 

veliko verjetnost, da take plastične vrečke 

pristanejo med smetmi in povečajo 

količino morskih odpadkov, je ustrezno 

uvesti ukrepe za omejitev njihovega 

dajanja na trg, razen za uporabo, ki je 

nujno potrebna. Zelo lahke plastične 

nosilne vrečke se ne bi smele dajati na trg 

kot embalaža za razsuta živila, razen če se 

to zahteva zaradi higienskih razlogov ali 

za pakiranje vlažnih živil, na primer 

surovega mesa, rib ali mlečnih izdelkov. V 

tem primeru bi se morale uporabljati 

samo biorazgradljive vrečke, primerne za 

kompostiranje. Za zelo lahke plastične 

nosilne vrečke, za katere ta tržna omejitev 

ne velja, se še naprej uporabljajo 

obstoječe določbe, uvedene z Direktivo 

(EU) 2015/720. 

Or. en 
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Obrazložitev 

Kadar je to potrebno iz higienskih razlogov, je treba uporabiti samo biorazgradljive lahke nosilne vrečke, 

primerne za kompostiranje, ki so boljša okoljska možnost kot vrečke iz čiste plastike. 
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18.10.2018 A8-0317/139 

Predlog spremembe  139 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

v imenu skupine EFDD 

 

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 3 – odstavek 1 – točka 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) „plastični proizvod za enkratno 

uporabo“ pomeni proizvod, ki je v celoti 

ali delno izdelan iz plastike ter ni 

zasnovan, oblikovan ali dan na trg, da bi v 

svojem življenjskem ciklu opravil več poti 
ali kroženj z njegovo vrnitvijo proizvajalcu 

za ponovno polnjenje ali ponovno 

uporabo za isti namen, za katerega je bil 

zasnovan; 

(2) „plastični proizvod za enkratno 

uporabo“ pomeni proizvod, ki je v celoti 

ali delno izdelan iz plastike ter je zasnovan, 

oblikovan ali dan na trg z namenom, da bi 

se uporabljal kratek čas, brez večkratnega 

ponovnega polnjenja ali ponovne uporabe 

poti ali kroženj k proizvajalcu, preden se 

zavrže. 

Or. en 

Obrazložitev 

Opredelitev „plastike za enkratno uporabo“ ne bi smela vsebovati sklicevanja na proizvode, „ki se 

uporabijo samo enkrat“ (kakor je bilo sprejeto v odboru ENVI). Takšna opredelitev bi lahko bila 

zavajajoča in bi lahko privedla do zakonodajne nejasnosti, saj bi lahko trdili, da se lahko plastični 

proizvod za enkratno uporabo uporabi dvakrat in zato ne spada na področje uporabe direktive. 
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18.10.2018 A8-0317/140 

Predlog spremembe  140 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

v imenu skupine EFDD 

 

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 7 – odstavek 1 – točka c a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ca) prisotnosti kemikalij, ki vzbujajo 

zaskrbljenost, v proizvodu, npr. nevarnih 

kovin, ftalatov, PFAS, bisfenolov in 

endokrinih motilcev ter drugih snovi, ki 

vzbujajo veliko zaskrbljenost, v skladu z 

Uredbo (EU) 1907/2006. 

Or. en 

Obrazložitev 

Proizvodi bi morali vsebovati informacije o prisotnosti kemikalij, ki vzbujajo zaskrbljenost. 
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18.10.2018 A8-0317/141 

Predlog spremembe  141 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

v imenu skupine EFDD 

 

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 10 – odstavek 1 – točka b a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) prisotnosti kemikalij, ki vzbujajo 

zaskrbljenost, v proizvodu, npr. nevarnih 

kovin, ftalatov, PFAS, bisfenolov in 

endokrinih motilcev ter drugih snovi, ki 

vzbujajo veliko zaskrbljenost, v skladu z 

Uredbo (EU) 1907/2006. 

Or. en 

Obrazložitev 

Državljani bi morali biti obveščeni o prisotnosti kemikalij, ki vzbujajo zaskrbljenost, v proizvodih. 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

18.10.2018 A8-0317/142 

Predlog spremembe  142 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

v imenu skupine EFDD 

 

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 

 – Plastenke za pijačo 

Or. en 

Obrazložitev 

Tudi plastenke za pijačo bi morale biti zajete v cilj zmanjšanja uporabe. 
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18.10.2018 A8-0317/143 

Predlog spremembe  143 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

v imenu skupine EFDD 

 

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 B – alinea 6 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 –Zelo lahke plastične nosilne vrečke, 

razen v primerih, ko so nujne iz 

higienskih razlogov za zavijanje vlažnih 

razsutih živil, pri čemer se lahko v takem 

primeru uporabljajo le zelo lahke 

plastične nosilne vrečke, ki so biološko 

razgradljive in primerne za 

kompostiranje. 

Or. en 

Obrazložitev 

Kadar je to potrebno iz higienskih razlogov, je treba uporabiti samo biorazgradljive lahke nosilne vrečke, 

primerne za kompostiranje, ki so boljša okoljska možnost kot vrečke iz čiste plastike. 

 


