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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Cilj te direktive, naveden v členu 1, je „zmanjšati vpliv nekaterih plastičnih proizvodov na 

okolje, zlasti vodno, in zdravje ljudi“. 

 

Zato nam je bilo pomembno, da v mnenju Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

izpostavimo povezavo te vrste onesnaževanja s plastiko s kmetijstvom, čeprav je težava bolj 

pereča na lokalni ali regionalni ravni. Predlog Komisije, da se prepovedo plastični proizvodi 

za enkratno uporabo, temelji na presoji vpliva, pri kateri se upoštevajo najpomembnejše 

kategorije velikih plastičnih odpadkov, ki ponavadi na ravni EU končajo kot odpadki v morju. 

Komisija se je pri pripravi poročila osredotočila posebej na ta pristop. 

 

Prvič, poudariti bi bilo treba, da lahko plastiko, ki zaide na polja ali v kmetijski ekosistem, 

zaužijejo živali, plastični proizvodi pa lahko zaidejo tudi v vodne ekosisteme in končajo v 

morju. Podobno se proizvodi, ki končajo v zemlji, sčasoma razdrobijo ali pa jih 

mikroorganizmi razkrojijo v manjše delce, vključno z mikroplastiko, ki nato prav tako konča 

v podtalnici in lahko zaide v sladkovodne ekosisteme, zatem pa v morske sisteme. Pri drugi 

poti se ne upošteva pristop iz presoje vpliva, ki temelji na morskih odpadkih, saj je poudarek 

namenjene večjim kosom odpadkov. 

 

Drugič, ločimo različne vrste onesnaževanja s plastiko, ki prevladujejo v regionalnem ali 

lokalnem okolju in so povezane s specifičnim načinom uporabe zemlje, ki vključuje uporabo 

plastike v kmetijstvu. To težavo lahko še poslabšajo lokalna praksa ali infrastruktura, če 

omenimo zgolj težave, s katerimi se soočajo številni kmeti in proizvajalci pri recikliranju 

rabljene plastične folije, in dejstvo, da se pri recikliranju ne sprejema umazane folije. 

 

Nazadnje velja omeniti tudi, da pristop Komisije pri pripravi poročila omogoča ukrepe za 

ozaveščanje potrošnikov (v tem primeru gre za kmete), ki jih je mogoče izvajati v obliki 

podajanja informacij o odstranjevanju in recikliranju plastike v kmetijstvu, zahtevah za 

označevanje, večji odgovornosti proizvajalcev plastike ipd. Ti ukrepi tako za kmete ne 

pomenijo nujno dodatnega nesmiselnega ali dragega bremena. 

PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 

hrane kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb: 

Predlog spremembe  1 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Visoka funkcionalnost in 

razmeroma nizki stroški plastike pomenijo, 

da je ta material vse bolj razširjen v 

vsakdanjem življenju. Njena vse večja 

(1) Razmeroma nizki stroški plastike 

pomenijo, da je ta material vse bolj 

razširjen v vsakdanjem življenju. Njena vse 

večja uporaba v kratkotrajnih proizvodih, 
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uporaba v kratkotrajnih proizvodih, ki niso 

zasnovani za ponovno uporabo ali 

stroškovno učinkovito recikliranje, pomeni, 

da z njo povezani vzorci proizvodnje in 

porabe postajajo vse bolj neučinkoviti in 

linearni. Zato je Komisija v okviru 

akcijskega načrta za krožno gospodarstvo32 

v evropski strategiji za plastiko33 sklenila, 

da je treba rešiti problematiko postopnega 

povečevanja nastajanja odpadkov iz 

plastike in njihovega uhajanja, zlasti v 

morsko okolje, da bi se vzpostavil resnično 

krožen življenjski cikel za plastiko. 

ki niso zasnovani za ponovno uporabo ali 

stroškovno učinkovito recikliranje, pomeni, 

da z njo povezani vzorci proizvodnje in 

porabe postajajo vse bolj neučinkoviti in 

linearni. Zato je Komisija v okviru 

akcijskega načrta za krožno gospodarstvo32 

v evropski strategiji za plastiko33 sklenila, 

da je treba rešiti problematiko postopnega 

povečevanja nastajanja odpadkov iz 

plastike in njihovega uhajanja, zlasti v 

morsko okolje, da bi se vzpostavil resnično 

krožen življenjski cikel za plastiko. 

__________________ __________________ 

32 Sporočilo Komisije Evropskemu 

parlamentu, Svetu, Evropskemu 

ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 

regij z naslovom „Zaprtje zanke – akcijski 

načrt EU za krožno gospodarstvo“ 

(COM(2015) 614 final). 

32 Sporočilo Komisije Evropskemu 

parlamentu, Svetu, Evropskemu 

ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 

regij z naslovom „Zaprtje zanke – akcijski 

načrt EU za krožno gospodarstvo“ 

(COM(2015) 614 final). 

33 Sporočilo Komisije Evropskemu 

parlamentu, Svetu, Evropskemu 

ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 

regij z naslovom „Evropska strategija za 

plastiko v krožnem gospodarstvu“ 

(COM(2018) 28 final). 

33 Sporočilo Komisije Evropskemu 

parlamentu, Svetu, Evropskemu 

ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 

regij z naslovom „Evropska strategija za 

plastiko v krožnem gospodarstvu“ 

(COM(2018) 28 final). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) V skladu z večstranskimi 

sporazumi37 in zakonodajo Unije38 o 

odpadkih morajo države članice zagotoviti 

ustrezno ravnanje z odpadki, da se prepreči 

nastajanje in zmanjša količina morskih 

odpadkov iz morskih in kopenskih virov. V 

skladu z zakonodajo Unije o vodah39 

morajo države članice tudi rešiti 

problematiko morskih odpadkov, če 

ovirajo doseganje dobrega okoljskega 

(4) V skladu z večstranskimi 

sporazumi37 in zakonodajo Unije38 o 

odpadkih morajo države članice zagotoviti 

ustrezno ravnanje z odpadki, da se prepreči 

nastajanje in zmanjša količina morskih 

odpadkov iz morskih in kopenskih virov. V 

skladu z zakonodajo Unije o vodah39 

morajo države članice tudi rešiti 

problematiko morskih odpadkov, s čimer 

zagotovijo, da njihove lastnosti, tudi 
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stanja morskih voda, tudi kot prispevek k 

cilju Združenih narodov glede trajnostnega 

razvoja 14. 

kemijska sestava in količina, ne ogrožajo 
morskih voda, tudi kot prispevek k cilju 

Združenih narodov glede trajnostnega 

razvoja 14. 

__________________ __________________ 

37 Konvencija Združenih narodov o 

pomorskem mednarodnem pravu 

(UNCLOS), Konvencija o preprečevanju 

onesnaževanja morja z odlaganjem 

odpadkov in drugih snovi iz leta 1972 

(Londonska konvencija) in njen protokol iz 

leta 1996 (Londonski protokol), Priloga V 

k Mednarodni konvenciji o preprečevanju 

onesnaževanja morja z ladij (MARPOL), 

Baselska konvencija o nadzoru prehoda 

nevarnih odpadkov prek meja in njihovega 

odstranjevanja. 

37 Konvencija Združenih narodov o 

pomorskem mednarodnem pravu 

(UNCLOS), Konvencija o preprečevanju 

onesnaževanja morja z odlaganjem 

odpadkov in drugih snovi iz leta 1972 

(Londonska konvencija) in njen protokol iz 

leta 1996 (Londonski protokol), Priloga V 

k Mednarodni konvenciji o preprečevanju 

onesnaževanja morja z ladij (MARPOL), 

Baselska konvencija o nadzoru prehoda 

nevarnih odpadkov prek meja in njihovega 

odstranjevanja. 

38 Direktiva 2008/98/ES in 

Direktiva 2000/59/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 

27. novembra 2000 o pristaniških 

zmogljivostih za sprejem ladijskih 

odpadkov in ostankov tovora (UL L 332, 

28.12.2000, str. 81). 

38 Direktiva 2008/98/ES in 

Direktiva 2000/59/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 

27. novembra 2000 o pristaniških 

zmogljivostih za sprejem ladijskih 

odpadkov in ostankov tovora (UL L 332, 

28.12.2000, str. 81). 

39 Direktiva 2000/60/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 

o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na 

področju vodne politike (UL L 327, 

22.12.2000, str. 1) in Direktiva 2008/56/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

17. junija 2008 o določitvi okvira za 

ukrepe Skupnosti na področju politike 

morskega okolja (Okvirna direktiva o 

morski strategiji) (UL L 164, 25.6.2008, 

str. 19). 

39 Direktiva 2000/60/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 

o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na 

področju vodne politike (UL L 327, 

22.12.2000, str. 1) in Direktiva 2008/56/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

17. junija 2008 o določitvi okvira za 

ukrepe Skupnosti na področju politike 

morskega okolja (Okvirna direktiva o 

morski strategiji) (UL L 164, 25.6.2008, 

str. 19). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 5 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) V Uniji je od 80 do 85 % morskih 

odpadkov, merjenih kot število odpadkov 

na obalah, iz plastike, pri čemer plastični 

proizvodi za enkratno uporabo 

predstavljajo 50 %, z ribolovom povezani 

proizvodi pa 27 %. Med plastične 

proizvode za enkratno uporabo spadajo 

različni pogosto uporabljeni potrošniški 

proizvodi, ki se po tem, ko se enkrat 

uporabijo za namen, za katerega so bili 

predvideni, zavržejo, redko reciklirajo in 

pogosto znajdejo med smetmi. Velik del 

ribolovnega orodja, danega na trg, ni zbran 

za obdelavo. Zato so plastični proizvodi za 

enkratno uporabo in ribolovno orodje, ki 

vsebuje plastiko, zelo resen problem v 

okviru morskih odpadkov ter pomenijo 

resno tveganje za morske ekosisteme, 

biotsko raznovrstnost in morda tudi za 

zdravje ljudi ter škodujejo dejavnostim, kot 

so turizem, ribolov in ladijski prevoz. 

(5) V Uniji je od 80 do 85 % morskih 

odpadkov, merjenih kot število odpadkov 

na obalah, iz plastike, pri čemer plastični 

proizvodi za enkratno uporabo 

predstavljajo 50 %, z ribolovom povezani 

proizvodi pa 27 %. Med plastične 

proizvode za enkratno uporabo spadajo 

različni pogosto uporabljeni potrošniški 

proizvodi, ki se po tem, ko se enkrat 

uporabijo za namen, za katerega so bili 

predvideni, zavržejo, redko reciklirajo in 

pogosto znajdejo med smetmi. Velik del 

ribolovnega orodja, danega na trg, ni zbran 

za obdelavo. Zato so plastični proizvodi za 

enkratno uporabo in ribolovno orodje, ki 

vsebuje plastiko, zelo resen problem v 

okviru morskih odpadkov ter pomenijo 

resno tveganje za morske ekosisteme, 

biotsko raznovrstnost in zdravje ljudi ter 

škodujejo dejavnostim, kot so turizem, 

ribolov in ladijski prevoz. 

Or. en 

Obrazložitev 

Uskladitev uvodne izjave s členom 1, ki potrjuje vpliv na zdravje. 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 5 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (5a) EU bi morala k težavi 

mikroplastike pristopiti celovito in 

spodbujati vse proizvajalce, naj v svojih 

proizvodih strogo omejijo mikroplastiko, 

pa tudi vnos proizvodov, iz katerih nastaja 

mikroplastika, v zemljo in sladko vodo ter 

posledično tudi v morske vodne 

ekosisteme.  
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Or. en 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Da bi bila prizadevanja usmerjena 

tja, kjer so najbolj potrebna, bi morala 

Direktiva zajemati le najpogosteje najdene 

plastične proizvode za enkratno uporabo, 

ki po ocenah predstavljajo približno 86 % 

plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, 

najdenih, po številu, na obalah Unije. 

(7) Da bi bila prizadevanja usmerjena 

tja, kjer so najbolj potrebna, bi morala 

Direktiva zajemati najpogosteje najdene 

plastične proizvode za enkratno uporabo, 

ki po ocenah predstavljajo približno 86 % 

plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, 

najdenih, po številu, na obalah Unije, ter 

ribolovno opremo, ki pomembno prispeva 

k onesnaževanju morja. 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlog direktive bi moral obravnavati tudi zavrženo ribolovno opremo. 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 7 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (7a) Pri virih onesnaževanja s plastiko 

je med regijami opaziti precejšnje razlike. 

V nekaterih regijah drugi plastični 

proizvodi pomembno prispevajo k 

onesnaževanju morja, kakor je bilo 

ugotovljeno s spremljanjem v sklopu 

okvirne direktive o morski strategiji in 

civilne družbe. Države članice bi morale 

na teh območjih sprejeti posebne ukrepe, s 

katerimi bi obravnavale vire 

onesnaževanja s plastiko, ki prevladujejo 

na nacionalni ali lokalni ravni. Plastika v 

kmetijstvu je na primer povezana tudi z 

vprašanjem onesnaževanja zemlje, nizko 
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stopnjo recikliranja in neustreznim 

odstranjevanjem odpadkov. Predvsem na 

lokalni ravni lahko pride do 

nepripravljenosti za recikliranje plastike v 

kmetijstvu. Plastiko, ki se uporablja v 

kmetijstvu, bi morali centri za 

odlaganje/recikliranje sprejeti brez 

odvečnih ovir. 

Or. en 

Obrazložitev 

Čeprav ta predlog direktive obravnava plastične proizvode za enkratno uporabo, ki jih je 

mogoče običajno najti na plažah po vsej EU, se vrste te plastike med regijami precej 

razlikujejo. Nekatere vrste plastičnih proizvodov, ki jih ta predlog direktive ne zajema, je 

mogoče ponekod na lokalni ravni najti v precejšnjih količinah. Plastika, ki se uporablja v 

kmetijstvu, je v nekaterih regijah pereča težava, saj je bilo na primer pri obdukciji 

ugotovljeno, da so jo zaužili kiti glavači na jugu Španije. Lokalni centri za recikliranje prav 

tako utegnejo zavrniti uporabljeno plastično folijo, ki se je držijo ostanki zemlje. 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 7 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (7b) Prav tako je lahko onesnaženost 

zemlje z večjimi kosi plastike in 

posledično delci ali mikroplastiko na 

lokalni ali regionalni ravni precejšnja. 

Or. en 

(http://recyclingnetwerk.org/2018/02/27/zwerfvuil-maakt-koeien-ziek-vlaanderen/ 

http://recyclingnetwerk.org/2018/02/26/zwerfafval-maakt-koeien-ziek/) 

Obrazložitev 

Cilj direktive je v splošnem omejiti vpliv na okolje, čeprav se poudarek v presoji vpliva 

namenja morskim odpadkom. Vendar pa so lahko lokalne težave z onesnaženostjo zemlje in 

sladkovodnih sistemov (ki se iztekajo v morske sisteme) precej pereče. V Flandriji na primer 

vsako leto zaradi uživanja odpadkov oboli več kot 5000 krav (pri skupni populaciji 1,3 

milijona). Na Nizozemskem se vsako leto zaradi odpadkov poškoduje med 11.000 in 13.000 

krav, pri čemer jih zaradi tega pogine več kot 4000 (skupna populacija znaša 4,29 milijona). 
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Predlog spremembe  8 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 20 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(20) Plastenke za pijačo, ki so plastični 

proizvodi za enkratno uporabo, so eden od 

najpogosteje najdenih morskih odpadkov 

na obalah Unije. To je posledica 

neučinkovitih sistemov ločenega zbiranja 

in nizke udeležbe potrošnikov v takih 

sistemih. Spodbujati je treba učinkovitejše 

sisteme ločenega zbiranja, zato bi bilo 

treba določiti minimalni cilj glede ločenega 

zbiranja plastenk za pijačo, ki so plastični 

proizvodi za enkratno uporabo. Državam 

članicam bi moralo biti omogočeno, da 

dosežejo ta minimalni cilj z določitvijo 

ciljev glede ločenega zbiranja za plastenke 

za pijačo, ki so plastični proizvodi za 

enkratno uporabo, v okviru shem razširjene 

odgovornosti proizvajalca ali z 

vzpostavitvijo shem kavcij ali s katerim 

koli drugim ukrepom, ki se jim zdi 

ustrezen. To bo neposredno pozitivno 

vplivalo na stopnjo zbiranja, kakovost 

zbranega materiala in kakovost recikliranih 

materialov, s čimer se bodo ponudile 

priložnosti za industrijo recikliranja in trg 

za reciklirane materiale. 

(20) Plastenke za pijačo, ki so plastični 

proizvodi za enkratno uporabo, so eden od 

najpogosteje najdenih morskih odpadkov 

na obalah Unije. To je posledica 

neučinkovitih sistemov ločenega zbiranja, 

nizke udeležbe potrošnikov v takih 

sistemih, a tudi fizikalnih in kemijskih 

lastnosti plastike, zaradi katerih je 

odporna pred degradacijo in ostane v 

okolju še desetletja ali stoletja zatem, ko je 

izpolnila svoj namen. Spodbujati je treba 

učinkovitejše sisteme ločenega zbiranja, 

zato bi bilo treba določiti minimalni cilj 

glede ločenega zbiranja plastenk za pijačo, 

ki so plastični proizvodi za enkratno 

uporabo. Državam članicam bi moralo biti 

omogočeno, da dosežejo ta minimalni cilj z 

določitvijo ciljev glede ločenega zbiranja 

za plastenke za pijačo, ki so plastični 

proizvodi za enkratno uporabo, v okviru 

shem razširjene odgovornosti proizvajalca 

ali z vzpostavitvijo shem kavcij ali s 

katerim koli drugim ukrepom, ki se jim zdi 

ustrezen. To bo neposredno pozitivno 

vplivalo na stopnjo zbiranja, kakovost 

zbranega materiala in kakovost recikliranih 

materialov, s čimer se bodo ponudile 

priložnosti za industrijo recikliranja in trg 

za reciklirane materiale. 

Or. en 

Obrazložitev 

Proizvodi, ki niso iz plastike ter uidejo zbiralnim sistemom, so manj obstojni in se bodo 

verjetno hitreje razgradili in torej manj verjetno nabirali v obliki odpadkov na plaži ali v 

morju. 
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Predlog spremembe  9 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 22 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(22) Komisija bi morala v skladu z 

odstavkom 22 Medinstitucionalnega 

sporazuma med Evropskim parlamentom, 

Svetom Evropske unije in Evropsko 

komisijo o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 201648 opraviti oceno te 

direktive. Taka ocena bi morala temeljiti na 

pridobljenih izkušnjah ter podatkih, 

zbranih med izvajanjem te direktive, in 

podatkih, zbranih v skladu z 

Direktivo 2008/56/ES ali 

Direktivo 2008/98/ES. Ocena bi morala 

zagotoviti podlago za oceno možnih 

nadaljnjih ukrepov in oceno, ali je treba ob 

upoštevanju spremljanja morskih odpadkov 

v Uniji pregledati Prilogo s seznamom 

plastičnih proizvodov za enkratno uporabo. 

Pri oceni bi bilo treba tudi upoštevati, ali 

medtem doseženi znanstveni in tehnični 

napredek, vključno z razvojem biološko 

razgradljivih materialov in oblikovanjem 

meril ali standarda za biološko 

razgradljivost plastike v morskem okolju, 

kot je predvideno v evropski strategiji za 

plastiko, omogoča določitev standarda za 

biološko razgradnjo nekaterih plastičnih 

proizvodov za enkratno uporabo v 

morskem okolju. Tak standard bi 

vključeval standard za preverjanje, ali bi 

se plastika, kot rezultat fizikalne in 

biološke razgradnje v morskem okolju, v 

celoti razgradila na ogljikov dioksid 

(CO2), biomaso in vodo v dovolj kratkem 

času, da plastika ne bi škodila morskim 

organizmom in se začela kopičiti v okolju. 

V takem primeru bi bilo mogoče plastične 

proizvode za enkratno uporabo, ki 

izpolnjujejo tak standard, izvzeti iz 

prepovedi dajanja na trg. Čeprav evropska 

strategija za plastiko že predvideva ukrepe 

na tem področju, pa priznava tudi izzive v 

zvezi z določanjem regulativnega okvira za 

(22) Komisija bi morala v skladu z 

odstavkom 22 Medinstitucionalnega 

sporazuma med Evropskim parlamentom, 

Svetom Evropske unije in Evropsko 

komisijo o boljši pripravi zakonodaje z dne 

13. aprila 201648 opraviti oceno te 

direktive. Taka ocena bi morala temeljiti na 

pridobljenih izkušnjah ter podatkih, 

zbranih med izvajanjem te direktive, in 

podatkih, zbranih v skladu z 

Direktivo 2008/56/ES ali 

Direktivo 2008/98/ES. Ocena bi morala 

zagotoviti podlago za oceno možnih 

nadaljnjih ukrepov in oceno, ali je treba ob 

upoštevanju spremljanja morskih odpadkov 

v Uniji pregledati Prilogo s seznamom 

plastičnih proizvodov za enkratno uporabo. 

Pri oceni bi bilo treba tudi upoštevati, ali 

medtem doseženi znanstveni in tehnični 

napredek, vključno z razvojem biološko 

razgradljivih materialov in oblikovanjem 

meril ali standarda za biološko 

razgradljivost plastike v morskem okolju, 

kot je predvideno v evropski strategiji za 

plastiko, omogoča določitev standarda za 

biološko razgradnjo nekaterih plastičnih 

proizvodov za enkratno uporabo v 

morskem okolju. Če upoštevamo, da 

biološka razgradnja pomeni konec 

življenjskega ciklusa in že sama po sebi 

povzroči odstranitev proizvodov za 

enkratno uporabo, ki se nato glede na 

okolje, ki ga onesnažujejo, različno hitro 

razgradijo, pri tem pa utegnejo vplivati na 

živali ter morski živalski in rastlinski svet, 

se pri oblikovanju meril za standard 

biološke razgradljivosti v morskem okolju 

v prihodnosti ne bi smelo dopuščati izjem 

v okviru te direktive. Cilj te direktive je 

preprečiti in zmanjšati vpliv nekaterih 

plastičnih proizvodov na okolje in zdravje 

ljudi ter spodbujati prehod na krožno 
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plastiko, ki je biološko razgradljiva, zaradi 

različnih pogojev v morjih. 
gospodarstvo, podprto s sistemi za 

ponovno uporabo ali recikliranje: Čeprav 

evropska strategija za plastiko že 

predvideva ukrepe na tem področju, pa 

priznava tudi izzive v zvezi z določanjem 

regulativnega okvira za plastiko, ki je 

biološko razgradljiva, zaradi različnih 

pogojev v morjih. 

__________________ __________________ 

48 UL L 123, 12.5.2016, str. 1. 48 UL L 123, 12.5.2016, str. 1. 

Or. en 

Obrazložitev 

Izvzetje biološko razgradljive plastike iz določb te direktive je v nasprotju s ciljem in duhom 

besedila, s katerim se skuša zaščititi okolje, vključno z morskim živalstvom in rastlinjem, in 

zdravje. Podpora razvoju proizvodov za enkratno uporabo, ki se razgrajujejo v okolju, 

medtem pa jih lahko zaužije katera koli žival, brez gotovosti o njihovi varnosti ovira 

doseganje cilja te direktive. 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 25 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(25) Ker države članice ciljev te 

direktive, tj. preprečevanja in zmanjšanja 

vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za 

enkratno uporabo in ribolovnega orodja, ki 

vsebuje plastiko, na okolje ter spodbujanja 

prehoda na krožno gospodarstvo, vključno 

s spodbujanjem inovativnih poslovnih 

modelov, proizvodov in materialov, s 

čimer se tudi prispeva k učinkovitemu 

delovanju notranjega trga, ne morejo 

zadovoljivo doseči, temveč se zaradi 

obsega in učinkov ukrepa lažje dosežejo na 

ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v 

skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 

Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z 

načelom sorazmernosti iz navedenega 

člena ta direktiva ne presega tistega, kar je 

potrebno za doseganje navedenih ciljev – 

(25) Ker države članice ciljev te 

direktive, tj. preprečevanja in zmanjšanja 

vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za 

enkratno uporabo in ribolovnega orodja, ki 

vsebuje plastiko, na okolje in zdravje ljudi 

ter spodbujanja prehoda na krožno 

gospodarstvo, vključno s spodbujanjem 

inovativnih poslovnih modelov, 

proizvodov in materialov, s čimer se tudi 

prispeva k učinkovitemu delovanju 

notranjega trga, ne morejo zadovoljivo 

doseči, temveč se zaradi obsega in učinkov 

ukrepa lažje dosežejo na ravni Unije, lahko 

Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom 

subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o 

Evropski uniji. V skladu z načelom 

sorazmernosti iz navedenega člena ta 

direktiva ne presega tistega, kar je potrebno 
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za doseganje navedenih ciljev – 

Or. en 

Obrazložitev 

Uskladitev s členom 1, ki že priznava težavo posledic za zdravje. 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Cilj te direktive je preprečiti in zmanjšati 

vpliv nekaterih plastičnih proizvodov na 

okolje, zlasti vodno okolje, in zdravje ljudi 

ter spodbujati prehod na krožno 

gospodarstvo z inovativnimi poslovnimi 

modeli, proizvodi in materiali ter s tem tudi 

prispevati k učinkovitemu delovanju 

notranjega trga. 

Cilj te direktive je preprečiti in zmanjšati 

vpliv plastike na okolje, zlasti vodno 

okolje, in zdravje ljudi ter spodbujati 

prehod na krožno nestrupeno gospodarstvo 

z inovativnimi poslovnimi modeli, 

nestrupenimi proizvodi in materiali ter s 

tem tudi prispevati k učinkovitemu 

delovanju notranjega trga. 

Or. en 

Obrazložitev 

Če želimo zmanjšati vpliv na zdravje, mora biti cilj tudi nestrupenost. To je v skladu z željo po 

prihodnosti brez strupov, kakor je že zapisano v zakonodaji in načrtih nekaterih držav članic. 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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. 

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe 

za dosego: 50-odstotnega zmanjšanja 

porabe plastičnih proizvodov za enkratno 

uporabo iz dela A Priloge na svojem 

ozemlju do leta 2025 in 80-odstotnega 

zmanjšanja do leta 2030. 
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Or. en 

Obrazložitev 

Direktiva o plastičnih vrečkah 2015/720 prav tako določa jasne skupne cilje, a državam 

članicam pušča možnost, da izberejo, kako jih bodo dosegle. Po njeni zaslugi se je uporaba 

lahkih plastičnih vrečk korenito zmanjšala (na Irskem je uporaba v enem letu na primer padla 

za 90 %). Proizvodi se povečini in vse pogosteje uvažajo iz azijsko-pacifiške regije v Evropo. 

Države članice so že sprejele ukrepe, Francija je na primer prepovedala plastične lončke, o 

podobnih ukrepih pa razmišljajo tudi na Balearih, v regiji Navarra in v Španiji. 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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 nacionalne 

cilje glede zmanjšanja porabe, ukrepe, ki 

zagotavljajo, da se končnemu potrošniku 

na prodajnem mestu dajo na voljo 

alternativni proizvodi za ponovno uporabo, 

ekonomske instrumente, kot je 

zagotavljanje, da se plastični proizvodi za 

enkratno uporabo končnemu potrošniku ne 

ponujajo brezplačno na prodajnem mestu, 

in omejitve pri dajanju na trg. Navedeni 

ukrepi se lahko razlikujejo glede na vpliv 

na okolje in zdravje, ki ga imajo proizvodi 

iz prvega pododstavka. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Komisija lahko sprejme izvedbeni 

akt, ki določa metodologijo za izračun in 

preverjanje znatnega zmanjšanja porabe 

plastičnih proizvodov za enkratno uporabo 

iz odstavka 1. Tak izvedbeni akt se sprejme 

2. Komisija sprejme izvedbeni akt, ki 

določa metodologijo za izračun in 

preverjanje znatnega zmanjšanja porabe 

plastičnih proizvodov za enkratno uporabo 

iz odstavka 1. Tak izvedbeni akt se sprejme 
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v skladu s postopkom pregleda iz 

člena 16(2). 

v skladu s postopkom pregleda iz 

člena 16(2) v dveh letih od začetka 

veljavnosti te direktive. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog direktive 

Člen 7 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice zagotovijo, da ima 

vsak plastični proizvod za enkratno 

uporabo iz dela D Priloge, ki je dan na trg, 

vidno, jasno čitljivo in neizbrisno oznako, 

ki potrošnike obvešča o vsaj enem od 

naslednjega: 

1. Države članice zagotovijo, da ima 

vsak plastični proizvod za enkratno 

uporabo iz dela D Priloge, ki je dan na trg, 

vidno, jasno čitljivo in neizbrisno oznako, 

ki potrošnike obvešča o naslednjem: 

Or. en 

Obrazložitev 

Pomembno je, da se informacije ne zagotovijo zgolj za enega od navedenih elementov, temveč 

za vse, namreč o prisotnosti plastike, o vplivih plastike na okolje in o ustreznem 

odstranjevanju odpadkov. To je pomembno tudi za plastiko, ki se uporablja v kmetijstvu in 

živilski industriji, saj so kmetje in uslužbenci, ki zavijajo proizvode, tudi potrošniki. 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog direktive 

Člen 10 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) vplivu smetenja in drugega 

neustreznega odstranjevanja odpadkov za 

tiste proizvode in ribolovno orodje, ki 

vsebujejo plastiko, na okolje in zlasti 

morsko okolje. 

(b) vplivu plastike na okolje, vključno 

z zemljo, in zlasti morsko okolje ter 

zdravje ljudi. 

Or. en 
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Predlog spremembe  17 

Predlog direktive 

Člen 12 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice v skladu z 

nacionalno zakonodajo ali prakso fizičnim 

ali pravnim osebam ali njihovim 

združenjem, organizacijam ali skupinam 

zagotovijo dostop do revizijskega postopka 

pred sodiščem ali drugim neodvisnim in 

nepristranskim organom, vzpostavljenim z 

zakonom, da izpodbijajo vsebinsko ali 

postopkovno zakonitost odločitev, dejanj 

ali opustitev, povezanih z izvajanjem 

členov 5, 6, 7 in 8, če je izpolnjen eden od 

naslednjih pogojev: 

1. Države članice v skladu z 

nacionalno zakonodajo ali prakso fizičnim 

ali pravnim osebam ali njihovim 

združenjem, organizacijam ali skupinam 

zagotovijo dostop do revizijskega postopka 

pred sodiščem ali drugim neodvisnim in 

nepristranskim organom, vzpostavljenim z 

zakonom, da izpodbijajo vsebinsko ali 

postopkovno zakonitost odločitev, dejanj 

ali opustitev, povezanih z izvajanjem 

členov 5, 6, 7, 8 in 9, če je izpolnjen eden 

od naslednjih pogojev: 

Or. en 

Obrazložitev 

Člen bi moral vključevati tudi obveznosti iz člena 4 (cilji o zmanjšanju) in člena 9 (cilj o 

ločenem zbiranju). 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog direktive 

Člen 15 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Komisija do … [šest mesecev po 

roku za prenos te direktive] oceni to 

direktivo. Ocena temelji na informacijah, 

ki so na voljo v skladu s členom 13. 

Države članice Komisiji predložijo 

morebitne dodatne informacije, potrebne za 

oceno in pripravo poročila iz člena 2. 

1. Komisija do … [tri leta po roku za 

prenos te direktive] oceni to direktivo. 

Ocena temelji na informacijah, ki so na 

voljo v skladu s členom 13. Države članice 

Komisiji predložijo morebitne dodatne 

informacije, potrebne za oceno in pripravo 

poročila iz člena 2. 

Or. en 

Obrazložitev 

6 let po prehodnem obdobju bi pomenilo najhitreje v letu 2027. Glede na to, kako pomemben 

in nujen je ta izziv onesnaževanja okolja, zlasti morskega, je treba direktivo oceniti prej. 
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Predlog spremembe  19 

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. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog direktive 

Priloga I – del B – alinea 6 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 – Polistiren za vse vrste uporabe, 

razen kadar je mogoče za določeno 

uporabo dokazati, da material pri tem 

prinaša največje okoljske in družbene 

prednosti in je vključen v predelavo 

odpadkov. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ekspandirani polistiren je v okolju pogost in ponavadi konča kot morski odpadki, pri tem pa 

vpliva na okolje, družbo in gospodarstvo, saj se zaradi svojih značilnosti hitro razgradi v 

mikroplastiko. Čeprav je mogoče ta material reciklirati, ta možnost zaradi kontaminacije 

hrane ob njegovi uporabi in nizke gostote z ekonomskega vidika ni smiselna. Ekspandirani 

polistiren se uporablja kot embalaža, med drugim za živila, vendar so za to uporabo na voljo 

nadomestne možnosti. 
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Predlog spremembe  21 

Predlog direktive 

Priloga I – del B – alinea 6 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 – Embalaža za živila, ki vsebuje 

plastiko, ali kontaktni material, ki pri 

kompostiranju ali fermentaciji v bioplin 

prispeva k obremenitvi zemlje z 

mikroplastiko, na primer plastične ali s 

plastiko impregnirane čajne vrečke  

Or. en 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog direktive 

Priloga I – del D – alinea 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 –  Plastika v kmetijstvu, kadar se 

opredeli kot precejšen dejavnik 

onesnaževanja okolja s plastiko na lokalni 

ali nacionalni ravni in kadar je stopnja 

zbiranja pod 90 % 

Or. en 

Obrazložitev 

S tem se plastika, ki se uporablja v kmetijstvu, doda na seznam proizvodov, za katere bodo 

veljale tržne zahteve o označevanju in informacijah za potrošnike, v tem primeru kmete. 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog direktive 

Priloga I – del E – alinea 8 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 – Plastika v kmetijstvu, kadar se 

opredeli kot precejšen dejavnik 

onesnaževanja okolja s plastiko na lokalni 

ali nacionalni ravni in kadar je stopnja 

zbiranja pod 90 % 

Or. en 

Obrazložitev 

S tem se plastika, ki se uporablja v kmetijstvu, doda na seznam proizvodov, za katere morajo 

proizvajalci prevzeti večjo odgovornost za blago, ki ga prodajajo, v tem primeru kmetom. 

 

Predlog spremembe  24 

Predlog direktive 

Priloga I – del F – alinea 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 – Plastika v kmetijstvu, kadar se 

opredeli kot precejšen dejavnik 

onesnaževanja okolja s plastiko na lokalni 

ali nacionalni ravni 

Or. en 

Obrazložitev 

S tem se plastika, ki se uporablja v kmetijstvu, doda na seznam proizvodov, za katere morajo 

države članice določiti cilje v zvezi z ločenim zbiranjem, na primer povezane z dostopom do 

centrov za odlaganje/recikliranje. 

 

Predlog spremembe  25 

Predlog direktive 

Priloga I – del G – alinea 9 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 – Plastika v kmetijstvu, kadar se 

opredeli kot precejšen dejavnik 

onesnaževanja okolja s plastiko na lokalni 
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ali nacionalni ravni 

Or. en 

Obrazložitev 

S tem se plastika, ki se uporablja v kmetijstvu, doda na seznam proizvodov, v zvezi s katerimi 

morajo države članice ozaveščati uporabnike/potrošnike iz vrst kmetov. To bi lahko na primer 

vključevalo informacije o dostopu do centrov za odlaganje/recikliranje. 

 


