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Amendamentul 32
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Consumul de pungi de transport din 
plastic creează cantități ridicate de deșeuri 
și implică utilizarea ineficientă a resurselor 
și se preconizează că, dacă nu se iau 
măsuri, acest consum va crește. Deșeurile 
provenite din pungile de transport din 
plastic contribuie la problema deșeurilor
marine care amenință ecosistemele marine
din întreaga lume.

(2) Consumul de pungi de transport din 
plastic creează cantități ridicate de deșeuri 
și implică utilizarea ineficientă a resurselor 
și se preconizează că, dacă nu se iau 
măsuri, acest consum va crește. Deșeurile 
provenite din pungile de transport din 
plastic contribuie la problema răspândită a
poluării marine și terestre care amenință 
ecosistemele din întreaga lume.

Or. en

Amendamentul 33
Vittorio Prodi

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Consumul de pungi de transport din 
plastic creează cantități ridicate de deșeuri 
și implică utilizarea ineficientă a resurselor 
și se preconizează că, dacă nu se iau 
măsuri, acest consum va crește. Deșeurile 
provenite din pungile de transport din 
plastic contribuie la problema deșeurilor 
marine care amenință ecosistemele marine
din întreaga lume.

(2) Consumul de pungi de transport din 
plastic creează cantități ridicate de deșeuri 
și implică utilizarea ineficientă a resurselor 
și se preconizează că, dacă nu se iau 
măsuri, acest consum va crește. Deșeurile 
provenite din pungile de transport din 
plastic contribuie la problema deșeurilor 
marine care amenință ecosistemele marine 
din întreaga lume. Problema este agravată 
de lipsa caracteristicilor legate de 
caracterul biodegradabil și compostabil la 
majoritatea pungilor din plastic utilizate 
în mod normal, în prezent, în toate statele 
membre.

Or. en
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Amendamentul 34
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Consumul de pungi de transport din 
plastic creează cantități ridicate de deșeuri 
și implică utilizarea ineficientă a resurselor 
și se preconizează că, dacă nu se iau 
măsuri, acest consum va crește. Deșeurile 
provenite din pungile de transport din 
plastic contribuie la problema deșeurilor 
marine care amenință ecosistemele marine 
din întreaga lume.

(2) Consumul de pungi de transport din 
plastic creează cantități ridicate de deșeuri 
și implică utilizarea ineficientă a resurselor 
și se preconizează că, dacă nu se iau 
măsuri, acest consum va crește. Deșeurile 
provenite din pungile de transport din 
plastic reprezintă o problemă de mediu 
gravă și contribuie la problema deșeurilor 
marine care amenință ecosistemele marine 
din întreaga lume.

Or. sv

Amendamentul 35
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Consumul de pungi de transport din 
plastic creează cantități ridicate de deșeuri 
și implică utilizarea ineficientă a resurselor 
și se preconizează că, dacă nu se iau 
măsuri, acest consum va crește. Deșeurile 
provenite din pungile de transport din 
plastic contribuie la problema deșeurilor 
marine care amenință ecosistemele marine 
din întreaga lume.

(2) Consumul de pungi de transport din 
plastic creează cantități ridicate de deșeuri 
și implică utilizarea ineficientă a resurselor 
și se preconizează că, dacă nu se iau 
măsuri, acest consum va crește. Deșeurile 
provenite din pungile de transport din 
plastic, ca urmare a gestionării inadecvate 
a acestor deșeuri în anumite state 
membre, contribuie la problema deșeurilor 
marine care amenință ecosistemele marine 
din întreaga lume.

Or. es
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Amendamentul 36
Anna Rosbach

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Consumul de pungi de transport din 
plastic creează cantități ridicate de deșeuri 
și implică utilizarea ineficientă a resurselor 
și se preconizează că, dacă nu se iau 
măsuri, acest consum va crește. Deșeurile 
provenite din pungile de transport din 
plastic contribuie la problema deșeurilor 
marine care amenință ecosistemele marine 
din întreaga lume.

(2) Consumul de pungi de transport din 
plastic creează cantități ridicate de deșeuri 
și implică utilizarea ineficientă a resurselor 
și se preconizează că, dacă nu se iau 
măsuri, acest consum va crește. Deșeurile 
provenite din pungile de transport din 
plastic contribuie la problema deșeurilor 
marine care amenință ecosistemele marine 
și de apă dulce din întreaga lume.

Or. en

Justificare

Deșeurile marine nu afectează doar ecosistemele marine, ci și numeroase ecosisteme de apă 
dulce precum râuri sau lacuri.

Amendamentul 37
Marusya Lyubcheva

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Consumul de pungi de transport din 
plastic creează cantități ridicate de deșeuri 
și implică utilizarea ineficientă a resurselor 
și se preconizează că, dacă nu se iau 
măsuri, acest consum va crește. Deșeurile 
provenite din pungile de transport din 
plastic contribuie la problema deșeurilor
marine care amenință ecosistemele
marine din întreaga lume.

(2) Consumul de pungi de transport din 
plastic creează cantități ridicate de
acumulări de deșeuri, determină o 
utilizare ineficace a capacității siturilor de 
depozitare a deșeurilor și implică 
utilizarea ineficientă a resurselor și se 
preconizează că, dacă nu se iau măsuri, 
acest consum va crește. Deșeurile 
provenite din pungile de transport din 
plastic conduc la poluarea mediului și 
agravează problema deșeurilor din 
corpurile de apă, amenințând
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ecosistemele acvatice din întreaga lume.

Or. bg

Amendamentul 38
Franco Bonanini

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Consumul de pungi de transport din 
plastic creează cantități ridicate de deșeuri 
și implică utilizarea ineficientă a resurselor 
și se preconizează că, dacă nu se iau 
măsuri, acest consum va crește. Deșeurile 
provenite din pungile de transport din 
plastic contribuie la problema deșeurilor 
marine care amenință ecosistemele 
marine din întreaga lume.

(2) Consumul de pungi de transport din 
plastic creează cantități ridicate de deșeuri 
și implică utilizarea ineficientă a resurselor 
și se preconizează că, dacă nu se iau 
măsuri, acest consum va crește. Deșeurile 
provenite din pungile de transport din 
plastic determină consecințe negative 
asupra mediului și constituie o 
amenințare gravă pentru toate
ecosistemele din lume, în special pentru 
cele marine și pentru celelalte ecosisteme 
în special fragile, precum zonele protejate 
și parcurile naționale. 

Or. it

Amendamentul 40
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de directivă
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru a îndeplini obiectivul de 
reducere a utilizării pungilor din plastic, 
este cu precădere importantă o axare pe 
măsuri de prevenire și minimizare a 
utilizării acestora, încurajând 
producătorii să opteze pentru materiale 
alternative sau mai sustenabile în etapa 
de proiectare a produsului.
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Amendamentul 41
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pungile de transport din plastic cu o 
grosime mai mică de 50 de microni, care 
reprezintă marea majoritate a numărului 
total de pungi de transport din plastic 
consumate în Uniune, sunt refolosite mult 
mai rar decât pungile de transport din 
plastic mai groase și este mult mai probabil 
să fie aruncate.

(3) Pungile de transport din plastic subțiri, 
care reprezintă marea majoritate a 
numărului total de pungi de transport din 
plastic consumate în Uniune, sunt 
refolosite mult mai rar decât pungile de 
transport din plastic mai groase și este mult 
mai probabil să fie aruncate.

Or. de

Amendamentul 42
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pungile de transport din plastic cu o 
grosime mai mică de 50 de microni, care 
reprezintă marea majoritate a numărului 
total de pungi de transport din plastic 
consumate în Uniune, sunt refolosite mult 
mai rar decât pungile de transport din 
plastic mai groase și este mult mai probabil 
să fie aruncate.

(3) Pungile de transport din plastic cu o 
grosime mai mică de 50 de microni, care 
reprezintă marea majoritate a numărului 
total de pungi de transport din plastic 
consumate în Uniune, sunt refolosite mult 
mai rar decât pungile de transport din 
plastic mai groase, este mult mai probabil 
să fie aruncate și, dată fiind greutatea 
mică a acestora, sunt mai susceptibile să 
ajungă să fie împrăștiate în mediul 
înconjurător, terestru și marin.

Or. en
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Amendamentul 43
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pungile de transport din plastic cu o 
grosime mai mică de 50 de microni, care 
reprezintă marea majoritate a numărului 
total de pungi de transport din plastic 
consumate în Uniune, sunt refolosite mult 
mai rar decât pungile de transport din 
plastic mai groase și este mult mai probabil 
să fie aruncate.

(3) În funcție de calitatea pungilor de 
transport din plastic, pungile cu o grosime 
mai mică de 50 de microni, care reprezintă 
marea majoritate a numărului total de 
pungi de transport din plastic consumate în 
Uniune, sunt refolosite mult mai rar în 
unele state membre decât pungile de 
transport din plastic mai groase și, de 
aceea, este mult mai probabil să fie 
aruncate.

Or. en

Amendamentul 44
Marusya Lyubcheva

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pungile de transport din plastic cu o 
grosime mai mică de 50 de microni, care 
reprezintă marea majoritate a numărului 
total de pungi de transport din plastic 
consumate în Uniune, sunt refolosite mult 
mai rar decât pungile de transport din 
plastic mai groase și este mult mai probabil 
să fie aruncate.

(3) Pungile de transport din plastic cu o 
grosime mai mică de 50 de microni, care 
reprezintă marea majoritate a numărului 
total de pungi de transport din plastic 
consumate în Uniune, sunt refolosite mult 
mai rar decât pungile de transport din 
plastic mai groase și este mult mai probabil 
să ajungă în fluxuri de deșeuri sau să 
devină deșeuri.

Or. bg
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Amendamentul 45
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pungile de transport din plastic 
subțiri sunt pungi de unică folosință în 
sensul că pot fi folosite în mod obișnuit 
doar o singură dată pentru cumpărături, 
deși acestea pot fi folosite din nou în alte 
scopuri, cum ar fi păstrarea sau 
transportul deșeurilor menajere.

Or. en

Amendamentul 46
Anna Rosbach

Propunere de directivă
Considerentul 3 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Cu toate că sunt complet reciclabile, 
nivelurile actuale de reciclare rămân 
scăzute la nivelul Uniunii, deoarece nu se 
efectuează o colectare diferențiată a 
pungilor din plastic.

Or. en

Amendamentul 47
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Propunere de directivă
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pungile care sunt biodegradabile în 
condiții industriale și ambientale au 
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potențialul de a reduce sarcina de mediu 
pentru statele membre angajate să 
înregistreze reduceri; propunerile tehnice 
ale Centrului Comun de Cercetare privind 
criteriile de stabilire a încetării statutului 
de deșeu pentru deșeurile biodegradabile, 
standardul UE EN 13432 și Rezoluția 
Parlamentului European referitoare la o 
strategie europeană în domeniul 
deșeurilor din material plastic din mediul 
înconjurător (2013/2113(INI) prevăd 
inițiative politice inovatoare pentru 
reducerea utilizării și a impactului 
pungilor de transport din plastic subțiri.

Or. en

Amendamentul 48
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pungile din plastic cu o grosime mai 
mică de 10 microni sunt utilizate în mod 
obișnuit pentru a transporta cumpărături 
alimentare proaspete sau neambalate din 
motive de igienă și siguranță alimentară 
și ca urmare a lipsei de alternative. 
Înainte de a lua măsuri de restricționare a 
utilizării lor, trebuie să se conștientizeze 
faptul că acestea sunt mai puțin 
dăunătoare decât ambalajele utilizate 
pentru anumite produse. Cumpărarea de 
produse proaspete și neambalate 
contribuie la prevenirea deșeurilor 
alimentare, întrucât le permite 
consumatorilor să cumpere exact 
cantitatea dorită și nu o cantitate 
preambalată fixă, facilitând astfel 
retragerea produselor defective fără a fi 
necesară înlăturarea integrală a loturilor 
preambalate.
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Or. es

Amendamentul 49
Anna Rosbach

Propunere de directivă
Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) O metodă de abordare a problemei 
aruncării deșeurilor și a nivelurilor 
scăzute de colectare și de reciclare ar 
putea fi introducerea unui sistem de 
rambursare pentru pungile de transport 
din plastic similar sistemelor care există 
deja în mai multe state membre, respectiv 
containere pentru sticlă, plastic și metal.

Or. en

Amendamentul 50
Anna Rosbach

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Nivelurile consumului de pungi de 
transport din plastic variază considerabil în 
Uniune din cauza diferențelor legate de 
obiceiurile de consum, de gradul de 
sensibilizare cu privire la aspectele de 
mediu, precum și de eficacitatea măsurilor 
de politică adoptate de statele membre. 
Unele state membre au reușit să diminueze 
semnificativ nivelurile consumului de 
pungi de transport din plastic, nivelul 
mediu al consumului din cele șapte state 
membre cu cele mai bune rezultate fiind de 
doar 20 % din consumul mediu de la 

(4) Nivelurile consumului și reciclării de 
pungi de transport din plastic variază 
considerabil în Uniune din cauza 
diferențelor legate de obiceiurile de 
consum, de gradul de sensibilizare cu 
privire la aspectele de mediu, de strategiile 
de colectare și reciclare a deșeurilor,
precum și de eficacitatea măsurilor de 
politică adoptate de statele membre. Unele 
state membre au reușit să diminueze 
semnificativ nivelurile consumului de 
pungi de transport din plastic, nivelul 
mediu al consumului din cele șapte state 
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nivelul UE. membre cu cele mai bune rezultate fiind de 
doar 20 % din consumul mediu de la 
nivelul UE.

Or. en

Amendamentul 52
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Nivelurile consumului de pungi de 
transport din plastic variază considerabil în 
Uniune din cauza diferențelor legate de 
obiceiurile de consum, de gradul de 
sensibilizare cu privire la aspectele de 
mediu, precum și de eficacitatea măsurilor 
de politică adoptate de statele membre. 
Unele state membre au reușit să diminueze 
semnificativ nivelurile consumului de 
pungi de transport din plastic, nivelul 
mediu al consumului din cele șapte state 
membre cu cele mai bune rezultate fiind de 
doar 20 % din consumul mediu de la 
nivelul UE.

(4) Nivelurile consumului de pungi de 
transport din plastic variază considerabil în 
Uniune nu numai din cauza diferențelor 
legate de obiceiurile de consum și de 
gradul de sensibilizare cu privire la 
aspectele de mediu, ci în principal dată 
fiind eficacitatea măsurilor de politică 
adoptate de statele membre. Unele state 
membre au reușit să diminueze 
semnificativ nivelurile consumului de 
pungi de transport din plastic, nivelul 
mediu al consumului din cele șapte state 
membre cu cele mai bune rezultate fiind de 
doar 20 % din consumul mediu de la 
nivelul UE.

Or. en

Amendamentul 53
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Nivelurile consumului de pungi de 
transport din plastic variază considerabil în 
Uniune din cauza diferențelor legate de 
obiceiurile de consum, de gradul de 

(4) Nivelurile consumului de pungi de 
transport din plastic variază considerabil în 
Uniune din cauza diferențelor legate de 
obiceiurile de consum, de gradul de 
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sensibilizare cu privire la aspectele de 
mediu, precum și de eficacitatea măsurilor 
de politică adoptate de statele membre.
Unele state membre au reușit să diminueze 
semnificativ nivelurile consumului de 
pungi de transport din plastic, nivelul 
mediu al consumului din cele șapte state 
membre cu cele mai bune rezultate fiind de 
doar 20 % din consumul mediu de la 
nivelul UE.

sensibilizare cu privire la aspectele de 
mediu, precum și de eficacitatea măsurilor 
de politică adoptate de statele membre.
Unele state membre au reușit să diminueze 
semnificativ nivelurile consumului de 
pungi de transport din plastic, nivelul 
mediu al consumului din cele șapte state 
membre cu cele mai bune rezultate fiind de 
doar 20 % din consumul mediu de la 
nivelul UE. UE ar trebui să încurajeze 
eforturile de creștere a ratei de reciclare a 
pungilor din plastic în statele membre.

Or. sv

Amendamentul 54
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Informațiile disponibile referitoare la 
utilizarea pungilor de transport din plastic 
la nivelul Uniunii arată că acestea sunt 
sau pot fi mai puțin utilizate în statele 
membre în care în comerțul cu 
amănuntul de produse alimentare astfel 
de pungi nu sunt oferite gratuit, ci contra 
unui mic cost.

Or. de

Amendamentul 55
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Mai mult, s-a dovedit că informarea 
consumatorilor joacă un rol decisiv în 
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atingerea oricărui obiectiv privind 
reducerea consumului de pungi din 
plastic. Prin urmare, este necesar să se 
depună eforturi la nivel instituțional 
pentru a spori gradul de conștientizare a 
impactului asupra mediului al pungilor 
din plastic și a înlătura percepția actuală 
a plasticului ca fiind un bun nedăunător, 
ieftin și fără valoare in sine. 

Or. es

Amendamentul 56
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de directivă
Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) În această privință, statelor membre 
ar trebui să li se recomande să aplice 
mesaje scurte sau avertismente pe pungile 
convenționale cu privire la impactul 
advers asupra mediului al eliminării 
plasticului nedegradabil.

Or. es

Amendamentul 57
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a promova reduceri similare ale 
nivelului mediu de consum de pungi de 
transport din plastic subțiri, statele membre 
ar trebui să ia măsuri pentru a reduce 
consumul pungilor de transport din plastic 
cu o grosime mai mică de 50 de microni în 
conformitate cu obiectivele generale ale 

(5) Pentru a promova reduceri similare ale 
nivelului mediu de consum de pungi de 
transport din plastic subțiri, statele membre 
ar trebui să ia măsuri pentru a reduce 
consumul pungilor de transport din plastic 
cu o grosime mai mică de 25 de microni în 
conformitate cu obiectivele generale ale 
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politicii Uniunii în materie de deșeuri și cu 
ierarhia deșeurilor aplicată de Uniune, 
astfel cum este prevăzută în 
Directiva 2008/98/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de 
abrogare a anumitor directive. Aceste 
măsuri ar trebui să țină cont de nivelurile 
actuale ale consumului de pungi de 
transport din plastic din fiecare stat 
membru, nivelurile mai ridicate impunând 
eforturi mai ambițioase. Pentru a 
monitoriza evoluția reducerii utilizării 
pungilor de transport din plastic subțiri, 
autoritățile naționale vor furniza date 
privind utilizarea lor în temeiul articolului 
17 din Directiva 94/62/CE.

politicii Uniunii în materie de deșeuri și cu 
ierarhia deșeurilor aplicată de Uniune, 
astfel cum este prevăzută în 
Directiva 2008/98/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de 
abrogare a anumitor directive. Aceste 
măsuri ar trebui să țină cont de nivelurile 
actuale ale consumului de pungi de 
transport din plastic din fiecare stat 
membru, nivelurile mai ridicate impunând 
eforturi mai ambițioase. Pentru a 
monitoriza evoluția reducerii utilizării 
pungilor de transport din plastic subțiri, 
autoritățile naționale vor furniza date 
privind utilizarea lor în temeiul articolului 
17 din Directiva 94/62/CE.

Or. de

Justificare

O limitare a grosimii la 50 de microni determină o creștere a producției de pungi de 
transport din plastic și mai groase și, astfel, o risipire a resurselor, fapt problematic din 
punct de vedere ecologic și economic. Prin urmare, o limitare a grosimii la 25 de microni 
este mai eficientă.

Amendamentul 58
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a promova reduceri similare ale 
nivelului mediu de consum de pungi de 
transport din plastic subțiri, statele membre 
ar trebui să ia măsuri pentru a reduce 
consumul pungilor de transport din plastic 
cu o grosime mai mică de 50 de microni în 
conformitate cu obiectivele generale ale 
politicii Uniunii în materie de deșeuri și cu 
ierarhia deșeurilor aplicată de Uniune, 
astfel cum este prevăzută în 

(5) Pentru a promova reduceri similare ale 
nivelului mediu de consum de pungi de 
transport din plastic subțiri, statele membre 
ar trebui să ia măsuri pentru a reduce 
consumul pungilor de transport din plastic 
cu o grosime mai mică de 50 de microni și 
cu reutilizare limitată în conformitate cu 
obiectivele generale ale politicii Uniunii în 
materie de deșeuri și cu ierarhia deșeurilor 
aplicată de Uniune, astfel cum este 
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Directiva 2008/98/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de 
abrogare a anumitor directive. Aceste 
măsuri ar trebui să țină cont de nivelurile 
actuale ale consumului de pungi de 
transport din plastic din fiecare stat 
membru, nivelurile mai ridicate impunând 
eforturi mai ambițioase. Pentru a 
monitoriza evoluția reducerii utilizării 
pungilor de transport din plastic subțiri, 
autoritățile naționale vor furniza date 
privind utilizarea lor în temeiul articolului 
17 din Directiva 94/62/CE.

prevăzută în Directiva 2008/98/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și 
de abrogare a anumitor directive. Aceste 
măsuri ar trebui să țină cont de nivelurile 
actuale ale consumului de pungi de 
transport din plastic din fiecare stat 
membru, nivelurile mai ridicate impunând 
eforturi mai ambițioase. Pentru a 
monitoriza evoluția reducerii utilizării 
pungilor de transport din plastic subțiri, 
autoritățile naționale vor furniza date 
privind utilizarea lor în temeiul articolului 
17 din Directiva 94/62/CE.

Or. en

Amendamentul 59
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a promova reduceri similare ale 
nivelului mediu de consum de pungi de 
transport din plastic subțiri, statele membre 
ar trebui să ia măsuri pentru a reduce 
consumul pungilor de transport din plastic 
cu o grosime mai mică de 50 de microni în 
conformitate cu obiectivele generale ale 
politicii Uniunii în materie de deșeuri și cu 
ierarhia deșeurilor aplicată de Uniune, 
astfel cum este prevăzută în 
Directiva 2008/98/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de 
abrogare a anumitor directive. Aceste 
măsuri ar trebui să țină cont de nivelurile 
actuale ale consumului de pungi de 
transport din plastic din fiecare stat 
membru, nivelurile mai ridicate impunând 
eforturi mai ambițioase. Pentru a 
monitoriza evoluția reducerii utilizării 
pungilor de transport din plastic subțiri, 

(5) Pentru a promova reduceri similare ale 
nivelului mediu de consum de pungi de 
transport din plastic subțiri, statele membre 
ar trebui să ia măsuri pentru a reduce 
consumul pungilor de transport din plastic 
de unică folosință în conformitate cu 
obiectivele generale ale politicii Uniunii în 
materie de deșeuri și cu ierarhia deșeurilor 
aplicată de Uniune, astfel cum este 
prevăzută în Directiva 2008/98/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și 
de abrogare a anumitor directive. Aceste 
măsuri ar trebui să țină cont de nivelurile 
actuale ale consumului de pungi de 
transport din plastic din fiecare stat 
membru, nivelurile mai ridicate impunând 
eforturi mai ambițioase. Pentru a 
monitoriza evoluția reducerii utilizării 
pungilor de transport din plastic subțiri, 
autoritățile naționale vor furniza date 
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autoritățile naționale vor furniza date 
privind utilizarea lor în temeiul articolului 
17 din Directiva 94/62/CE.

privind utilizarea lor în temeiul articolului 
17 din Directiva 94/62/CE.

Or. en

Amendamentul 60
Vittorio Prodi

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a promova reduceri similare ale 
nivelului mediu de consum de pungi de 
transport din plastic subțiri, statele membre 
ar trebui să ia măsuri pentru a reduce 
consumul pungilor de transport din plastic 
cu o grosime mai mică de 50 de microni în 
conformitate cu obiectivele generale ale 
politicii Uniunii în materie de deșeuri și cu 
ierarhia deșeurilor aplicată de Uniune, 
astfel cum este prevăzută în 
Directiva 2008/98/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de 
abrogare a anumitor directive. Aceste 
măsuri ar trebui să țină cont de nivelurile 
actuale ale consumului de pungi de 
transport din plastic din fiecare stat 
membru, nivelurile mai ridicate impunând 
eforturi mai ambițioase. Pentru a 
monitoriza evoluția reducerii utilizării 
pungilor de transport din plastic subțiri, 
autoritățile naționale vor furniza date 
privind utilizarea lor în temeiul articolului 
17 din Directiva 94/62/CE.

(5) Pentru a promova reduceri similare ale 
nivelului mediu de consum de pungi de 
transport din plastic subțiri 
nebiodegradabile și necompostabile, 
statele membre ar trebui să ia măsuri 
pentru a reduce consumul pungilor de 
transport din plastic nebiodegradabile și 
necompostabile cu o grosime mai mică de 
50 de microni în conformitate cu 
obiectivele generale ale politicii Uniunii în 
materie de deșeuri și cu ierarhia deșeurilor 
aplicată de Uniune, astfel cum este 
prevăzută în Directiva 2008/98/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și 
de abrogare a anumitor directive și în 
conformitate cu standardul UE 
EN 13432. Aceste măsuri ar trebui să țină 
cont de nivelurile și caracteristicile actuale 
ale consumului de pungi de transport din 
plastic din fiecare stat membru, nivelurile 
mai ridicate și tipurile mai nocive pentru 
mediu impunând eforturi mai ambițioase. 
Pentru a monitoriza evoluția reducerii 
utilizării pungilor de transport din plastic 
subțiri nebiodegradabile și necompostabile, 
autoritățile naționale vor furniza date 
privind utilizarea lor în temeiul 
articolului 17 din Directiva 94/62/CE.

Or. en
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Amendamentul 61
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a promova reduceri similare ale 
nivelului mediu de consum de pungi de 
transport din plastic subțiri, statele membre 
ar trebui să ia măsuri pentru a reduce 
consumul pungilor de transport din plastic
cu o grosime mai mică de 50 de microni în 
conformitate cu obiectivele generale ale 
politicii Uniunii în materie de deșeuri și cu 
ierarhia deșeurilor aplicată de Uniune, 
astfel cum este prevăzută în 
Directiva 2008/98/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de 
abrogare a anumitor directive. Aceste 
măsuri ar trebui să țină cont de nivelurile 
actuale ale consumului de pungi de 
transport din plastic din fiecare stat 
membru, nivelurile mai ridicate impunând 
eforturi mai ambițioase. Pentru a 
monitoriza evoluția reducerii utilizării 
pungilor de transport din plastic subțiri, 
autoritățile naționale vor furniza date 
privind utilizarea lor în temeiul articolului 
17 din Directiva 94/62/CE.

(5) Pentru a promova reduceri similare ale 
nivelului mediu de consum de pungi de 
transport din plastic, statele membre ar 
trebui să ia măsuri pentru a reduce 
consumul pungilor de transport din plastic
și a încuraja reutilizarea și reciclarea 
acestora în conformitate cu obiectivele 
generale ale politicii Uniunii în materie de 
deșeuri și cu ierarhia deșeurilor aplicată de 
Uniune, astfel cum este prevăzută în 
Directiva 2008/98/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de 
abrogare a anumitor directive. Aceste 
măsuri ar trebui să țină cont de nivelurile 
actuale ale consumului de pungi de 
transport din plastic din fiecare stat 
membru, nivelurile mai ridicate impunând 
eforturi mai ambițioase. Pentru a 
monitoriza evoluția reducerii utilizării 
pungilor de transport din plastic, 
autoritățile naționale vor furniza date 
privind utilizarea lor în temeiul articolului 
17 din Directiva 94/62/CE.

Or. es

Amendamentul 62
Marusya Lyubcheva

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a promova reduceri similare ale (5) Pentru a promova reduceri similare ale 
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nivelului mediu de consum de pungi de 
transport din plastic subțiri, statele membre 
ar trebui să ia măsuri pentru a reduce 
consumul pungilor de transport din plastic 
cu o grosime mai mică de 50 de microni în 
conformitate cu obiectivele generale ale 
politicii Uniunii în materie de deșeuri și cu 
ierarhia deșeurilor aplicată de Uniune, 
astfel cum este prevăzută în 
Directiva 2008/98/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de 
abrogare a anumitor directive. Aceste 
măsuri ar trebui să țină cont de nivelurile 
actuale ale consumului de pungi de 
transport din plastic din fiecare stat 
membru, nivelurile mai ridicate impunând 
eforturi mai ambițioase. Pentru a 
monitoriza evoluția reducerii utilizării 
pungilor de transport din plastic subțiri, 
autoritățile naționale vor furniza date 
privind utilizarea lor în temeiul articolului 
17 din Directiva 94/62/CE.

nivelului mediu de consum de pungi de 
transport din plastic subțiri, statele membre 
ar trebui să ia măsuri pentru a reduce 
consumul pungilor de transport din plastic 
cu o grosime mai mică de 50 de microni în 
conformitate cu obiectivele generale ale 
politicii Uniunii în materie de deșeuri și cu 
ierarhia deșeurilor aplicată de Uniune, 
astfel cum este prevăzută în
Directiva 2008/98/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de 
abrogare a anumitor directive. Aceste 
măsuri ar trebui să țină cont de nivelurile 
actuale ale consumului de pungi de 
transport din plastic din fiecare stat 
membru, de problemele concomitente și 
potențialele alternative, nivelurile mai 
ridicate impunând eforturi mai ambițioase.
Pentru a monitoriza evoluția reducerii 
utilizării pungilor de transport din plastic 
subțiri, autoritățile naționale vor furniza 
date privind utilizarea lor în temeiul 
articolului 17 din Directiva 94/62/CE.

Or. bg

Amendamentul 63
Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a promova reduceri similare ale 
nivelului mediu de consum de pungi de 
transport din plastic subțiri, statele membre 
ar trebui să ia măsuri pentru a reduce 
consumul pungilor de transport din plastic 
cu o grosime mai mică de 50 de microni în 
conformitate cu obiectivele generale ale 
politicii Uniunii în materie de deșeuri și cu 
ierarhia deșeurilor aplicată de Uniune, 
astfel cum este prevăzută în 
Directiva 2008/98/CE a Parlamentului 

(5) Pentru a promova reduceri similare ale 
nivelului mediu de consum de pungi de 
transport din plastic subțiri, statele membre 
ar trebui să ia măsuri pentru a reduce 
consumul pungilor de transport din plastic 
cu o grosime mai mică de 50 de microni în 
conformitate cu obiectivele generale ale 
politicii Uniunii în materie de deșeuri și cu 
ierarhia deșeurilor aplicată de Uniune, 
astfel cum este prevăzută în 
Directiva 2008/98/CE a Parlamentului 
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European și a Consiliului din 
19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de 
abrogare a anumitor directive7. Aceste 
măsuri ar trebui să țină cont de nivelurile 
actuale ale consumului de pungi de 
transport din plastic din fiecare stat 
membru, nivelurile mai ridicate impunând 
eforturi mai ambițioase. Pentru a 
monitoriza evoluția reducerii utilizării 
pungilor de transport din plastic subțiri, 
autoritățile naționale vor furniza date 
privind utilizarea lor în temeiul articolului 
17 din Directiva 94/62/CE.

European și a Consiliului din 
19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de 
abrogare a anumitor directive7. Aceste 
măsuri ar trebui să țină cont de nivelurile 
actuale ale consumului de pungi de 
transport din plastic din fiecare stat 
membru, nivelurile mai ridicate impunând 
eforturi mai ambițioase. Pentru a 
monitoriza evoluția reducerii utilizării 
pungilor de transport din plastic subțiri, 
autoritățile naționale sunt încurajate să 
furnizeze, dacă acest lucru este posibil din 
punct de vedere practic, date privind 
utilizarea lor în temeiul articolului 17 din 
Directiva 94/62/CE.

Or. en

Amendamentul 64
Marusya Lyubcheva

Propunere de directivă
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre, după ce s-au 
consultat cu părțile interesate, ar trebui să 
introducă alternative de înlocuire a 
pungilor de transport din plastic cu o 
grosime mai mică de 50 de microni, 
ținând seama de natura produselor pentru 
care sunt utilizate. 

Or. bg

Amendamentul 65
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Propunere de directivă
Considerentul 6



AM\1016927RO.doc 21/71 PE528.033v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Măsurile care ar trebui să fie luate de 
statele membre pot implica utilizarea unor 
instrumente economice precum taxele și 
prelevările, care s-au dovedit deosebit de 
eficace în reducerea utilizării pungilor de 
transport din plastic, cât și a unor restricții 
privind introducerea pe piață, cum ar fi 
interdicțiile, prin derogare de la articolul 
18 din Directiva 94/62/CE, sub rezerva 
cerințelor prevăzute la articolele 34-36 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene.

(6) Măsurile care ar trebui să fie luate de 
statele membre pot implica utilizarea unor 
instrumente economice precum taxele și 
prelevările, care s-au dovedit deosebit de 
eficace în reducerea utilizării pungilor de 
transport din plastic.

Or. de

Justificare

Nu sunt necesare interdicții pentru a reduce utilizarea de pungi de transport din plastic 
subțiri, pentru realizarea acestui obiectiv existând mijloace moderate, cum ar fi vânzarea de 
pungi de transport din plastic.

Amendamentul 66
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Măsurile care ar trebui să fie luate de 
statele membre pot implica utilizarea unor 
instrumente economice precum taxele și 
prelevările, care s-au dovedit deosebit de 
eficace în reducerea utilizării pungilor de 
transport din plastic, cât și a unor restricții 
privind introducerea pe piață, cum ar fi 
interdicțiile, prin derogare de la articolul 18 
din Directiva 94/62/CE, sub rezerva 
cerințelor prevăzute la articolele 34-36 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene.

(6) Măsurile care ar trebui să fie luate de 
statele membre pot implica utilizarea unor 
instrumente economice precum taxele și 
prelevările, care s-au dovedit deosebit de 
eficace în reducerea utilizării pungilor de 
transport din plastic și care sunt în 
conformitate cu principiul „poluatorul 
plătește”, cât și a unor restricții privind 
introducerea pe piață, cum ar fi 
interdicțiile, prin derogare de la articolul 18 
din Directiva 94/62/CE, sub rezerva 
cerințelor prevăzute la articolele 34-36 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
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Europene.

Or. en

Amendamentul 67
Vittorio Prodi

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Măsurile care ar trebui să fie luate de 
statele membre pot implica utilizarea unor 
instrumente economice precum taxele și 
prelevările, care s-au dovedit deosebit de 
eficace în reducerea utilizării pungilor de 
transport din plastic, cât și a unor restricții 
privind introducerea pe piață, cum ar fi 
interdicțiile, prin derogare de la articolul 18 
din Directiva 94/62/CE, sub rezerva 
cerințelor prevăzute la articolele 34-36 din
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene.

(6) Măsurile care ar trebui să fie luate de 
statele membre pot implica utilizarea unor 
instrumente economice precum taxele și 
prelevările, care s-au dovedit deosebit de 
eficace în reducerea utilizării pungilor de 
transport din plastic nebiodegradabile și 
necompostabile, cât și a unor restricții 
privind introducerea pe piață, cum ar fi 
interdicțiile, prin derogare de la articolul 18 
din Directiva 94/62/CE, sub rezerva 
cerințelor prevăzute la articolele 34-36 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene.

Or. en

Amendamentul 68
Marusya Lyubcheva

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Măsurile care ar trebui să fie luate de
statele membre pot implica utilizarea unor 
instrumente economice precum taxele și 
prelevările, care s-au dovedit deosebit de 
eficace în reducerea utilizării pungilor de 
transport din plastic, cât și a unor restricții 
privind introducerea pe piață, cum ar fi 
interdicțiile, prin derogare de la articolul 18 

(6) Statele membre pot lua măsuri, în 
conformitate cu legislația lor națională și 
cu natura specifică a problemelor, 
inclusiv utilizarea unor instrumente 
economice precum taxele și prelevările, 
care s-au dovedit deosebit de eficace în 
reducerea utilizării pungilor de transport 
din plastic, cât și a unor restricții privind 
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din Directiva 94/62/CE, sub rezerva 
cerințelor prevăzute la articolele 34-36 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene.

introducerea pe piață, cum ar fi 
interdicțiile, prin derogare de la articolul 18 
din Directiva 94/62/CE, sub rezerva 
cerințelor prevăzute la articolele 34-36 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene.

Or. bg

Amendamentul 69
Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Măsurile care ar trebui să fie luate de 
statele membre pot implica utilizarea unor 
instrumente economice precum taxele și 
prelevările, care s-au dovedit deosebit de
eficace în reducerea utilizării pungilor de
transport din plastic, cât și a unor restricții 
privind introducerea pe piață, cum ar fi 
interdicțiile, prin derogare de la articolul 
18 din Directiva 94/62/CE, sub rezerva 
cerințelor prevăzute la articolele 34-36 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene.

(6) Măsurile UE nelegislative și 
neobligatorii care pot fi recomandate 
statelor membre pot implica utilizarea unor
scheme de reducere voluntară care să 
cuprindă instrumente de recompensare 
pozitivă, în cazul în care un cumpărător 
alege să refolosească o pungă de transport 
din plastic subțiere existentă, o pungă din 
plastic „universală” refolosibilă sau o 
pungă ecologică și biodegradabilă; 
precum și restricții privind introducerea pe 
piață, cum ar fi interdicțiile, prin derogare 
de la articolul 18 din Directiva 94/62/CE, 
sub rezerva cerințelor prevăzute la
articolele 34-36 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

Statele membre trebuie să fie libere să stabilească în final cum să abordeze problema 
ecologică a pungilor de transport din plastic într-o manieră realistă, care să țină seama de 
preferințele cumpărătorilor, de aspectele practice ale vieții oamenilor și de constrângerile 
financiare cu care aceștia, eventual, se confruntă. Cu ajutorul unor instrumente de 
recompensare pozitivă, cum ar fi carduri de loialitate sau reduceri, în locul unor sancțiuni 
coercitive, cumpărătorii sunt mult mai predispuși să își schimbe comportamentul de
consumator prin reducerea folosirii pungilor de transport din plastic. 
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Amendamentul 70
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Măsurile care ar trebui să fie luate de 
statele membre pot implica utilizarea unor 
instrumente economice precum taxele și
prelevările, care s-au dovedit deosebit de 
eficace în reducerea utilizării pungilor de 
transport din plastic, cât și a unor restricții 
privind introducerea pe piață, cum ar fi 
interdicțiile, prin derogare de la articolul 18 
din Directiva 94/62/CE, sub rezerva 
cerințelor prevăzute la articolele 34-36 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene.

(6) Măsurile care ar trebui să fie luate de 
statele membre ar trebui să implice
utilizarea unor prelevări, care s-au dovedit 
deosebit de eficace în reducerea utilizării 
pungilor de transport din plastic. Statele 
membre ar trebui să asigure că vânzătorii 
cu amănuntul nu oferă gratuit la punctele 
de vânzare de bunuri sau produse pungi 
de transport, inclusiv biodegradabile, și în 
special pungi de transport din plastic 
altele decât pungi de transport din plastic 
foarte subțiri sau alternative la astfel de 
pungi. Statele membre ar trebui să poată 
utiliza instrumente economice, cum ar fi 
taxele, precum și restricții privind 
introducerea pe piață, cum ar fi 
interdicțiile, prin derogare de la articolul 18 
din Directiva 94/62/CE, sub rezerva 
cerințelor prevăzute la articolele 34-36 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene.

Or. en

Amendamentul 71
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Măsurile care ar trebui să fie luate de 
statele membre pot implica utilizarea unor 
instrumente economice precum taxele și 
prelevările, care s-au dovedit deosebit de 

(6) Măsurile care ar trebui să fie luate de 
statele membre pot implica utilizarea unor 
instrumente economice precum taxele și 
prelevările, care s-au dovedit deosebit de 
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eficace în reducerea utilizării pungilor de 
transport din plastic, cât și a unor restricții 
privind introducerea pe piață, cum ar fi 
interdicțiile, prin derogare de la articolul 18 
din Directiva 94/62/CE, sub rezerva 
cerințelor prevăzute la articolele 34-36 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene.

eficace în reducerea utilizării pungilor de 
transport din plastic, cât și a unor restricții 
privind introducerea pe piață, cum ar fi 
interdicțiile, prin derogare de la articolul 18 
din Directiva 94/62/CE, sub rezerva 
cerințelor prevăzute la articolele 34-36 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. Statele membre ar trebui să ia 
măsuri pentru ca pungile de transport din 
plastic subțiri să nu ajungă în depozite de 
deșeuri.

Or. en

Amendamentul 72
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Programele educaționale destinate 
consumatorilor în general, precum și 
copiilor, în special, ar trebui să joace un 
rol deosebit în ceea ce privește reducerea 
utilizării pungilor din plastic. Aceste 
programe educaționale ar trebui să fie 
introduse atât de statele membre, cât și de 
către producători și vânzătorii cu 
amănuntul, la punctele de vânzare de 
bunuri sau produse.

Or. en

Amendamentul 73
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Pungile folosite pentru împachetarea 
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produselor în vrac neambalate sunt 
necesare pentru păstrarea igienei 
alimentelor și a siguranței 
consumatorului, motiv pentru care ar 
trebui să fie excluse din obiectivul de 
reducere al prezentei directive.

Or. en

Justificare

Asigurarea igienei alimentelor și a sănătății publice este de importanță absolută. Pungile 
folosite la ambalarea produselor în vrac neambalate servesc la păstrarea igienei alimentelor 
și asigură siguranța consumatorului, în prezent neexistând nicio alternativă care să satisfacă 
acest obiectiv. Prin urmare, acest tip de pungi ar trebui exclus din obiectivul de reducere.

Amendamentul 74
Anna Rosbach

Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Pungile de transport din plastic 
foarte subțiri folosite pentru ambalarea 
alimentelor uscate, în vrac și neambalate 
(cum ar fi fructele, legumele și produsele 
zaharoase) îndeplinesc o funcție 
importantă de igienă alimentară. În 
schimb, aceste pungi de transport 
contribuie semnificativ la aruncarea 
deșeurilor și ar trebui reduse ca număr 
sau înlocuite treptat cu pungi de transport 
fabricate din materiale durabile și 
regenerabile.

Or. en

Amendamentul 75
Margrete Auken
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Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Pungile folosite pentru ambalarea 
alimentelor umede, în vrac și neambalate, 
cum ar fi carnea crudă, peștele și 
produsele lactate sau alimentele preparate 
neambalate, sunt necesare pentru a 
asigura igiena alimentelor și ar trebui, 
prin urmare, să fie excluse din domeniul 
de aplicare al prezentei directive.

Or. en

Justificare

Deoarece în prezent nu există alternative pentru ambalarea alimentelor în vrac neambalate, 
cum ar fi carnea crudă, peștele și produsele lactate sau alimentele preparate neambalate, 
acestea ar trebui excluse din domeniul de aplicare al prezentei directive.

Amendamentul 76
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Pungile de transport din plastic 
foarte subțiri folosite pentru ambalarea 
alimentelor umede, în vrac și neambalate, 
cum ar fi carnea crudă, peștele sau 
produsele lactate sau orice altă pungă 
destinată consumului imediat sau la 
foarte puțin timp de la cumpărare, 
necesare pentru a asigura igiena 
alimentelor, nu ar trebui să fie luate în 
considerare pentru realizarea obiectivelor 
prezentei directive.

Or. fr
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Justificare

Nu ar trebui restrânsă utilizarea anumitor tipuri de pungi necesare din motive de igienă și de 
protecție a consumatorului. Astfel, pungile de transport din plastic foarte subțiri sau din alte 
materiale precum hârtia folosite pentru ambalarea anumitor tipuri de alimente cel mai des 
destinate unui consum imediat nu ar trebui să fie luate în considerare pentru realizarea 
obiectivelor prezentei directive.

Amendamentul 77
Sophie Auconie

Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Pungile de transport din plastic 
foarte subțiri folosite pentru ambalarea 
alimentelor uscate în vrac neambalate, 
cum ar fi fructele, legumele și produsele 
zaharoase, nu îndeplinesc numai funcția 
de a transporta aceste produse. Totuși, 
acest tip de pungi poate contribui, de 
asemenea, în mod semnificativ la crearea 
de deșeuri. Prin urmare numărul lor ar 
trebui redus sau acestea ar trebui 
înlocuite treptat cu pungi de transport din 
materiale biodegradabile și compostabile, 
care provin din surse durabile, sau din 
materiale reciclate.

Or. fr

Justificare

Amendamentul 7 al raportoarei privind considerentul 6b ar trebui să meargă dincolo de 
hârtia reciclată, menționând într-o mai mare măsură materialele reciclate.

Amendamentul 78
Margrete Auken

Propunere de directivă
Considerentul 6 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Pungile de transport din plastic 
foarte subțiri folosite pentru ambalarea 
alimentelor uscate în vrac neambalate, 
cum ar fi fructele, legumele și produsele 
zaharoase, nu îndeplinesc numai funcția 
de a transporta aceste produse. Totuși, 
acest tip de pungi pot contribui în mod 
semnificativ la crearea de deșeuri. Prin 
urmare, numărul lor ar trebui redus sau 
ar trebui înlocuite treptat de pungi de 
transport compostabile și care sunt 
fabricate în proporție de cel puțin 50 % 
din biomaterie și care provin din surse 
durabile sau din hârtie reciclată.

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui, de asemenea, să examineze posibilitățile de a reduce utilizarea 
pungilor de transport din plastic foarte subțiri destinate ambalării fructelor uscate, legumelor 
și produselor zaharoase. Ca alternativă, aceste pungi ar putea fi înlocuite cu pungi de 
transport care sunt complet compostabile, care sunt fabricate în proporție de cel puțin 50 % 
din biomaterie și care provin din surse durabile sau din hârtie reciclată.

Amendamentul 80
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Măsurile de reducere a consumului de 
pungi de transport din plastic nu ar trebui 
să ducă la o creștere globală a generării de 
ambalaje.

(7) Măsurile de reducere a consumului de 
pungi de transport din plastic ar trebui să 
ducă la o reducere durabilă a consumului 
de pungi de transport din plastic subțiri, 
iar nu să antreneze o creștere globală a 
generării de ambalaje.

Or. en
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Amendamentul 81
Vittorio Prodi

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Măsurile de reducere a consumului de 
pungi de transport din plastic nu ar trebui 
să ducă la o creștere globală a generării de 
ambalaje.

(7) Măsurile de reducere a consumului de 
pungi de transport din plastic subțiri
nebiodegradabile și necompostabile nu ar 
trebui să ducă la o creștere globală a 
generării de ambalaje.

Or. en

Amendamentul 82
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Măsurile de reducere a consumului de 
pungi de transport din plastic nu ar trebui 
să ducă la o creștere globală a generării de 
ambalaje.

(7) Măsurile de reducere a consumului de 
pungi de transport din plastic nu ar trebui 
să ducă la o creștere globală a generării de 
ambalaje și de deșeuri.

Or. en

Amendamentul 83
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propunere de directivă
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Uniunea Europeană ar trebui să 
încurajeze ca o proporție mai mare a 
pungilor din plastic utilizate în statele 
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membre să fie fabricate din material 
degradabil și compostabil care să aibă un 
impact mai puțin dăunător decât plasticul 
tradițional.

Or. sv

Amendamentul 84
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Cerințele prezentei directive ar trebui 
să se aplice, de asemenea, pungilor 
biodegradabile. Ele sunt un instrument 
tranzitoriu care nu ar trebui promovat ca 
o alternativă pe termen lung la utilizarea 
pungilor din plastic de unică folosință. 
Obiectivul principal al prezentei directive 
ar trebui să rămână reducerea 
consumului general de pungi.

Or. en

Justificare

Pungile biodegradabile necesită fie produse petroliere, fie amidon vegetal, iar 
descompunerea acestora are efecte necunoscute pe termen scurt asupra mediului, îndeosebi 
pentru animalele marine.

Amendamentul 85
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propunere de directivă
Considerentul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7b) Substanțele dăunătoare, în special 
perturbatorii endocrini din pungile din 
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plastic ar trebui să fie interzise pentru a 
asigura un nivel adecvat de protecție a 
mediului și a sănătății umane. 

Or. sv

Amendamentul 86
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Propunere de directivă
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Pentru a nu submina funcționarea 
pieței interne, ar trebui să existe condiții 
identice la nivelul UE privind materialele 
utilizate. O discriminare a anumitor 
materiale în statele membre individuale 
îngreunează reciclarea și comerțul.

Or. de

Amendamentul 87
Margrete Auken

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 a (nou)
Directiva 94/62/CE
Articolul 3 – punctul -2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. La articolul 3, se introduce un nou 
punct -2a:

„-2a. «pungi de transport» înseamnă 
pungi care sunt furnizate consumatorilor 
la punctul de vânzare al bunurilor și 
produselor în scopul transportării 
produselor. Pungile care sunt necesare 
pentru a asigura igiena alimentelor la 
ambalarea alimentelor umede, în vrac și 
neambalate, cum ar fi carnea crudă, 
peștele și produsele lactate sau alimentele
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preparate neambalate, nu sunt 
considerate pungi de transport.”

Or. en

Justificare

Raportoarea propune extinderea domeniului de aplicare al acestui act de modificare la toate 
pungile de transport. În acest sens, ar trebui introdusă o definiție generală a pungilor de 
transport. Cu toate acestea, ar trebui clarificat faptul că pungile care sunt necesare pentru a 
asigura igiena alimentelor, pentru alimentele umede sau alimentele preparate neambalate, 
sunt excluse din această definiție.

Amendamentul 88
Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 a (nou)
Directiva 94/62/CE
Articolul 3 – punctul -2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. La articolul 3, se inserează următorul 
punct -2a:

„-2a. «pungi de transport» înseamnă 
pungile furnizate consumatorilor la 
punctele de vânzare de mărfuri sau de 
produse, cu excepția oricărei pungi 
necesare din motive de igienă prevăzută 
să conțină alimente neambalate sau 
alimente și băuturi neambalate destinate 
consumului imediat sau la foarte puțin 
timp de la cumpărare”;

Or. fr

Justificare

Nu ar trebui restrânsă utilizarea anumitor tipuri de pungi necesare din motive de igienă și de 
protecție a consumatorului. Astfel, pungile de transport din plastic foarte subțiri sau din alte 
materiale precum hârtia folosite pentru ambalarea anumitor tipuri de alimente cel mai des 
destinate unui consum imediat nu ar trebui să fie luate în considerare pentru realizarea 
obiectivelor prezentei directive.
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Amendamentul 89
Christa Klaß, Julie Girling

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 a (nou)
Directiva 94/62/CE
Articolul 3 – punctul -2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. La articolul 3, se introduce un nou 
punct -2a:

„-2a. «pungi de transport» înseamnă 
pungi care sunt furnizate consumatorilor 
la casă, pentru a le facilita transportarea 
bunurilor și produselor, cu excepția 
pungilor necesare pentru asigurarea 
igienei și menite să conțină alimente sau 
băuturi neîmpachetate destinate a fi 
consumate imediat sau la foarte scurt 
timp după cumpărare.”

Or. en

Justificare

Cu toate că domeniul de aplicare al directivei ar trebui extins pentru a viza toate tipurile de 
pungi folosite pentru transportarea bunurilor de la punctul de vânzare, există anumite situații 
în care pungile sunt necesare din considerente de igienă, de siguranță a consumatorilor (și, 
prin extensie, de sănătate publică) și de confort al consumatorului. În aceste situații, pungile 
refolosibile, de exemplu, ar ieși din discuție, din motive de igienă.

Amendamentul 90
Mara Bizzotto

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 94/62/CE 
Articolul 3 – punctul 2 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. „pungi de transport din plastic subțiri” 2a. „pungi de transport din plastic subțiri” 
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înseamnă pungi fabricate din materiale 
plastice precum cele definite la articolul 3 
punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 
10/2011 al Comisiei*, care au grosimea 
peretelui mai mică de 50 de microni și care 
sunt furnizate consumatorilor la punctul de 
vânzare a bunurilor sau a produselor.

înseamnă pungi fabricate din materiale 
plastice precum cele definite la articolul 3 
punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 
10/2011 al Comisiei*, care au grosimea 
peretelui mai mică de 20 de microni și care 
sunt furnizate consumatorilor la punctul de 
vânzare a bunurilor sau a produselor.

Or. it

Amendamentul 91
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Propunere de directivă
Articol – punctul 1
Directiva 94/62/CE
Articolul 3 – punctul 2 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. „pungi de transport din plastic subțiri” 
înseamnă pungi fabricate din materiale 
plastice precum cele definite la articolul 3 
punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 
10/2011 al Comisiei*, care au grosimea 
peretelui mai mică de 50 de microni și care 
sunt furnizate consumatorilor la punctul de 
vânzare a bunurilor sau a produselor.

2a. „pungi de transport din plastic subțiri” 
înseamnă pungi fabricate din materiale 
plastice precum cele definite la articolul 3 
punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 
10/2011 al Comisiei*, care au grosimea 
peretelui mai mică de 25 de microni și care 
sunt furnizate consumatorilor la casă 
punctul de vânzare a bunurilor sau a 
produselor.

Or. de

Justificare

O limitare a grosimii la 50 de microni determină o creștere a producției de pungi de 
transport din plastic și mai groase și, astfel, la o risipire a resurselor, fapt problematic din 
punct de vedere ecologic și economic. Prin urmare, o limitare a grosimii la 25 de microni 
este mai eficientă.

Amendamentul 92
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis
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Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 94/62/CE
Articolul 3 – punctul 2 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. „pungi de transport din plastic subțiri” 
înseamnă pungi fabricate din materiale 
plastice precum cele definite la articolul 3 
punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 
10/2011 al Comisiei*, care au grosimea 
peretelui mai mică de 50 de microni și care 
sunt furnizate consumatorilor la punctul de 
vânzare a bunurilor sau a produselor.

2a. „pungi de transport din plastic subțiri” 
înseamnă pungi fabricate din materiale 
plastice precum cele definite la articolul 3 
punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 
10/2011 al Comisiei*, care au grosimea 
peretelui mai mică de 50 de microni, care 
au o rată de reutilizare de sub 125 de ori
și care sunt furnizate consumatorilor la 
punctul de vânzare a bunurilor sau a 
produselor.

Or. en

Amendamentul 93
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 96/62/CE
Articolul 3 – punctul 2 a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. „pungi de transport din plastic subțiri” 
înseamnă pungi fabricate din materiale 
plastice precum cele definite la articolul 3 
punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 
10/2011 al Comisiei*, care au grosimea 
peretelui mai mică de 50 de microni și 
care sunt furnizate consumatorilor la 
punctul de vânzare a bunurilor sau a 
produselor.

2a. „pungi de transport din plastic” 
înseamnă pungi fabricate din materiale 
plastice precum cele definite la articolul 3 
punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 
10/2011 al Comisiei*, care sunt furnizate 
consumatorilor la punctul de vânzare a 
bunurilor sau a produselor.

Or. es

Amendamentul 94
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Oreste Rossi
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Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 94/62/CE
Articolul 3 – punctul 2 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. „pungi de transport din plastic subțiri” 
înseamnă pungi fabricate din materiale 
plastice precum cele definite la articolul 3 
punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 
10/2011 al Comisiei*, care au grosimea
peretelui mai mică de 50 de microni și care 
sunt furnizate consumatorilor la punctul de 
vânzare a bunurilor sau a produselor.

2a. „pungi de transport din plastic subțiri” 
înseamnă pungi fabricate din materiale 
plastice precum cele definite la articolul 3 
punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 
10/2011 al Comisiei*, care au un prag 
inferior al grosimii peretelui de cel puțin
50 de microni și care sunt furnizate 
consumatorilor la punctul de vânzare a 
bunurilor sau a produselor.

Or. en

Justificare

Acest amendament stabilește un prag al grosimii minime pentru statele membre, aplicabil la 
nivelul UE. Statele membre își păstrează însă libertatea de a defini, ca pungi subțiri, pungile 
cu o grosime mai mare de 50 um, în funcție de cerințele interne respective. Aceasta ar fi 
modalitatea optimă de a evita penalizarea statelor membre care au adoptat deja măsuri 
eficiente în acest domeniu, permițând statelor membre rămase să aleagă în mod liber soluțiile 
mai adecvate propriilor sisteme specifice de gestionare a deșeurilor.

Amendamentul 95
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 94/62/CE
Articolul 3 – punctul 2 a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. „pungi de transport din plastic subțiri” 
înseamnă pungi fabricate din materiale 
plastice precum cele definite la articolul 3 
punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 
10/2011 al Comisiei*, care au grosimea 
peretelui mai mică de 50 de microni și care 

2a. „pungi de transport din plastic subțiri” 
înseamnă pungi fabricate din materiale 
plastice precum cele definite la articolul 3 
punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 
10/2011 al Comisiei*, care au în mod 
obișnuit grosimea peretelui mai mică de 50 
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sunt furnizate consumatorilor la punctul de 
vânzare a bunurilor sau a produselor.

de microni și care sunt furnizate 
consumatorilor la punctul de vânzare a 
bunurilor sau a produselor.

Or. en

Amendamentul 96
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 94/62/CE 
Articolul 3 – punctul 2 a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. „pungi de transport din plastic subțiri” 
înseamnă pungi fabricate din materiale 
plastice precum cele definite la articolul 3 
punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 
10/2011 al Comisiei*, care au grosimea 
peretelui mai mică de 50 de microni și
care sunt furnizate consumatorilor la 
punctul de vânzare a bunurilor sau a 
produselor.

2a. „pungi de transport din plastic subțiri” 
înseamnă pungi de unică folosință
fabricate din materiale plastice precum cele 
definite la articolul 3 punctul 1 din 
Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al 
Comisiei*, care sunt furnizate 
consumatorilor la punctul de vânzare a 
bunurilor sau a produselor.

Or. en

Justificare

Stabilirea unei grosimi a peretelui la 50 de microni este o abordare „universală” 
contraproductivă, deoarece statele membre au culturi diferite în ceea ce privește folosirea 
pungilor din plastic. Accentul ar trebui pus, în schimb, pe refolosire, pe calitatea pungilor și 
pe campanii în favoarea consumatorilor. Sunt disponibile, în număr mare, pungi din plastic 
rezistente și refolosibile având o grosime a peretelui mai mică de 50 de microni.

Amendamentul 97
Margrete Auken

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 b (nou)
Directiva 94/62/CE
Articolul 3 – punctul 2 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. La articolul 3, se introduce un nou 
punct 2b:

„2b. «pungi de transport din plastic foarte 
subțiri» înseamnă pungi fabricate din 
materiale plastice precum cele definite la 
articolul 3 punctul 1 din Regulamentul 
(UE) nr. 10/2011, care au grosimea 
peretelui mai mică de 10 de microni”;

Or. en

Justificare

Amendament corelat cu noua definiție a pungilor de transport introdusă de raportor. Dat 
fiind scopul special al pungilor de transport din plastic foarte subțiri, acestea ar trebui să fie 
definite separat. Pungile de transport din plastic foarte subțiri ar trebui definite în funcție de 
o grosime a peretelui mai mică de 10 microni.

Amendamentul 98
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 a (nou)
Directiva 94/62/CE
Articolul 3 – punctul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. La articolul 3, se introduce un nou 
punct 2b:

„2b. «pungi refolosibile» înseamnă pungi 
care pot fi refolosite de cel puțin 125 de 
ori;”

Or. en

Amendamentul 99
Margrete Auken
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Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 c (nou)
Directiva 94/62/CE
Articolul 3 – punctul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1c. La articolul 3, se introduce un nou 
punct 2c:

„2c. «biomaterie» înseamnă materie 
derivată din biomasă;”

Or. en

Justificare

Ar trebui formulată o definiție clară a biomateriei. În conformitate cu terminologia existentă 
utilizată de CEN, această definiție ar trebui să se refere numai la originea materiei.

Amendamentul 100
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 b (nou)
Directiva 94/62/CE
Articolul 3 – punctul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. La articolul 3, se introduce un nou 
punct 2c:

„2c. «pungi biodegradabile în condiții 
industriale» înseamnă pungi care sunt 
degradabile în instalații industriale, 
conform standardului UE EN 13432 și, 
prin urmare, trebuie colectate la sfârșitul 
duratei de viață;”

Or. en

Amendamentul 101
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis
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Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 c (nou)
Directiva 94/62/CE
Articolul 3 – punctul 2 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2c. La articolul 3, se introduce un nou 
punct 2d:

„2d. «pungi biodegradabile în condiții 
ambientale» înseamnă pungi care pot fie 
liberate în mediul înconjurător în orice 
condiții (de exemplu, apă, sol) și care se 
vor descompune în 20 săptămâni, oferind 
ecosistemului materiale valoroase. 
Pungile biodegradabile în condiții 
ambientale care se descompun în sol, nu 
însă și în apă, au o grosime de cel puțin 
50 de microni;”

Or. en

Amendamentul 102
Margrete Auken

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 a (nou)
Directiva 94/62/CE
Articolul 3 – punctul 2 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. La articolul 3, se introduce un nou 
punct 2d:

„2d. «pungi de transport compostabile» 
înseamnă pungi de transport care se 
descompun în proporție de cel puțin 90 % 
în 12 săptămâni, în instalații de 
compostare industriale;”

Or. en
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Justificare

Pungile de transport nu ar trebui să creeze probleme la compostare. Prin urmare, ele ar 
trebui să se descompună în intervalul de timp standard al compostării în instalații industriale.

Amendamentul 103
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 a (nou)
Directiva 94/62/CE
Articolul 4 – alineatul -1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. La articolul 4, se introduce următorul 
alineat -1a:

„(-1a) Statele membre se asigură că 
ambalajul este fabricat astfel încât nu 
conține substanțe în concentrații mai mari 
de 0,01 % care sunt cancerigene, 
mutagene sau toxice pentru reproducere 
sau care sunt perturbatori endocrini și se 
asigură că nu conține materiale plastice 
„oxo-fragmentabile”, astfel cum sunt 
descrise acestea în legislația relevantă a 
Uniunii. Aceste măsuri sunt adoptate cel 
târziu la ...*.

____________

* JO: a se introduce data – doi ani de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive.”

Or. en

Amendamentul 104
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 94/62/CE
Articolul 4 – alineatul 1 a – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre iau măsuri pentru a 
asigura o reducere a consumului de pungi 
de transport din plastic subțiri pe teritoriul 
lor în termen de doi ani de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive.

(1a) Statele membre iau măsuri pentru a 
asigura o reducere durabilă, de cel puțin 
80 %, a consumului de pungi de transport 
din plastic subțiri pe teritoriul lor 
comparativ cu consumul mediu în Uniune 
în 2010, în termen de doi ani de la intrarea 
în vigoare a prezentei directive.

Or. en

Justificare

Trebuie să ne asigurăm că statele membre instituie măsuri care produc efecte pe termen lung 
De aceea, obiectivul-țintă ar trebui să se aplice și după termenul-limită stabilit în directivă
(doi ani de la intrarea în vigoare).

Amendamentul 105
Vittorio Prodi

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 94/62/CE
Articolul 4 – alineatul 1 a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre iau măsuri pentru a 
asigura o reducere a consumului de pungi 
de transport din plastic subțiri pe teritoriul 
lor în termen de doi ani de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive.

(1a) Statele membre iau măsuri pentru a 
asigura o reducere a consumului de pungi 
de transport din plastic subțiri 
nebiodegradabile și necompostabile în 
conformitate cu standardul UE EN 13432
pe teritoriul lor în termen de doi ani de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 106
Sophie Auconie
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Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 94/62/CE
Articolul 4 – alineatul 1 a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsuri pentru a 
asigura o reducere a consumului de pungi 
de transport din plastic subțiri pe teritoriul 
lor în termen de doi ani de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive.

Statele membre al căror consum de pungi 
de transport din plastic subțiri depășește 40 
de unități per persoană și per an adoptă 
măsuri care vizează reducerea acestui 
consum pe teritoriul lor în termen de doi 
ani de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive, cu scopul de a atinge acest 
obiectiv de 40 de pungi per persoană și 
per an. Celelalte state membre sunt 
invitate să își continue eforturile pentru a 
reduce, de asemenea, consumul de pungi 
de transport din plastic subțiri.

Or. fr

Justificare

Statele membre care au depus deja eforturi mari nu trebuie penalizate.

Amendamentul 107
Marina Yannakoudakis, Julie Girling

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 94/62/CE
Articolul 4 – alineatul 1 a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre iau măsuri pentru a 
asigura o reducere a consumului de pungi 
de transport din plastic subțiri pe teritoriul 
lor în termen de doi ani de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive.

(1a) Statele membre sunt încurajate să ia
măsuri pentru a asigura o reducere a 
consumului de pungi de transport din 
plastic subțiri pe teritoriul lor în termen de 
doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive.

Or. en
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Amendamentul 108
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 94/62/CE 
Articolul 4 – alineatul 1 a – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsuri pentru a asigura 
o reducere a consumului de pungi de 
transport din plastic subțiri pe teritoriul lor 
în termen de doi ani de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive.

Statele membre iau măsuri pentru a asigura 
o reducere a consumului de pungi de 
transport din plastic subțiri pe teritoriul lor
cu un consum mediu de cel puțin 70 % în
2010 în termen de doi ani de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive.

Statele membre iau măsuri pentru a 
asigura o reducere a consumului de pungi 
de transport din plastic subțiri pe 
teritoriul lor cu un consum mediu de cel 
puțin 80 % în 2010 în termen de patru ani 
de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive.

Or. es

Amendamentul 109
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 94/62/CE
Articolul 4 – alineatul 1 a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsuri pentru a asigura 
o reducere a consumului de pungi de 
transport din plastic subțiri pe teritoriul lor 
în termen de doi ani de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive.

Statele membre iau măsuri pentru a asigura 
o reducere a consumului de pungi de 
transport din plastic subțiri și încurajează 
reutilizarea și reciclarea acestora pe 
teritoriul lor în termen de doi ani de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive.
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Or. es

Amendamentul 110
Daciana Octavia Sârbu

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 94/62/CE
Articolul 4 – alineatul 1 a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsuri pentru a asigura 
o reducere a consumului de pungi de 
transport din plastic subțiri pe teritoriul lor 
în termen de doi ani de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive.

Statele membre iau măsuri pentru a asigura 
o reducere semnificativă a consumului de 
pungi de transport din plastic subțiri pe 
teritoriul lor în termen de doi ani de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 111
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 94/62/CE
Articolul 4 – alineatul 1 a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsuri pentru a 
asigura o reducere a consumului de pungi 
de transport din plastic subțiri pe teritoriul 
lor în termen de doi ani de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive.

În termen de doi ani de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive, statele 
membre iau măsuri care să vizeze o 
reducere de cel puțin 50 % în primii cinci 
ani de la adoptarea măsurilor naționale a 
consumului de pungi de transport din 
plastic subțiri pe teritoriul lor comparativ 
cu consumul mediu în Uniune în 2010.

Prin derogare de la primul alineat, statele 
membre iau măsuri care vizează o 
reducere, pe teritoriul acestora, a 
consumului de pungi de transport din 
plastic subțiri necesare pentru asigurarea 
igienei și menite să conțină alimente sau 
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băuturi neîmpachetate destinate a fi 
consumate imediat sau la foarte scurt 
timp după cumpărare.

Or. en

Amendamentul 112
Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 94/62/CE
Articolul 4 – alineatul 1 a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsuri pentru a asigura 
o reducere a consumului de pungi de 
transport din plastic subțiri pe teritoriul lor 
în termen de doi ani de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive.

Statele membre iau măsuri pentru a asigura 
o reducere a consumului de pungi de 
transport din plastic subțiri pe teritoriul lor 
în termen de doi ani de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive. Ei urmăresc 
să țină cont, după caz, de reducerile deja 
obținute prin diversele inițiative sectoriale 
puse în aplicare în vederea evitării 
suprapunerii cu practicile existente.

Or. fr

Justificare

În Franța, numeroase programe voluntare au fost deja dezvoltate, permițând reducerea 
numărului de pungi de transport din plastic subțiri cu mai mult de 90 % începând din 2002. 
Eforturile voluntare deja întreprinse trebuie recunoscute, prin urmare (din moment ce 
rezultatele lor pot fi demonstrate), și ar trebui să se evite ca noi măsuri naționale să se 
suprapună cu măsurile deja puse în aplicare.

Amendamentul 113
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 94/62/CE
Articolul 4 – alineatul 1 a – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsuri pentru a asigura 
o reducere a consumului de pungi de 
transport din plastic subțiri pe teritoriul lor 
în termen de doi ani de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive.

Statele membre iau măsuri pentru a asigura 
o reducere de cel puțin 80 % până în 2018
a consumului plastic subțire pe teritoriul 
lor comparativ cu consumul lor mediu în 
2010.

Or. en

Amendamentul 114
Marusya Lyubcheva

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 94/62/CE
Articolul 4 – alineatul 1 a – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsuri pentru a asigura 
o reducere a consumului de pungi de 
transport din plastic subțiri pe teritoriul lor 
în termen de doi ani de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive.

Statele membre elaborează programe și
iau măsuri practice pentru punerea lor în 
aplicare pentru a asigura o reducere a 
consumului de pungi de transport din 
plastic subțiri pe teritoriul lor în termen de 
doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive.

Or. bg

Amendamentul 115
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 64/62/EC
Articolul 4 – alineatul 1 a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau măsuri pentru a asigura 
o reducere a consumului de pungi de 
transport din plastic subțiri pe teritoriul lor 

Statele membre iau măsuri pentru a asigura 
o reducere de cel puțin 80 % a consumului 
de pungi de transport din plastic subțiri pe 
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în termen de doi ani de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive.

teritoriul lor în termen de doi ani de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive. 
Începând cu anul 2020, statele membre 
încetează furnizarea pungilor din plastic 
subțiri, inclusiv a celor biodegradabile.

Or. en

Justificare

Măsurile de stabilire a prețurilor nu sunt suficiente pentru a reduce cantitatea pungilor din 
plastic. O interdicție a pungilor din plastic de unică folosință ar fi o opțiune optimă 
comparativ cu toate celelalte opțiuni analizate de Comisia Europeană în ceea ce privește 
impactul asupra mediului.

Amendamentul 116
Anna Rosbach

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 94/62/CE 
Articolul 4 – alineatul 1 a – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Reducerile ar trebui realizate raportat la 
[numărul total al pungilor de transport 
din plastic subțiri folosite în anul 
calendaristic 2010] („referința”), 
exceptând cazurile în care statele membre 
au luat deja măsuri.

Or. en

Amendamentul 117
Christa Klaß, Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 94/62/CE 
Articolul 4 – alineatul 1 a – paragraful 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest context, statele membre 
analizează în ce măsură oferirea de pungi 
de transport din plastic contra cost în 
comerțul cu amănuntul de produse 
alimentare poate contribui la reducerea 
utilizării. 

Or. de

Amendamentul 118
Mara Bizzotto

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 94/62/CE
Articolul 4 – alineatul 1 a – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile respective pot include utilizarea 
unor obiective naționale de reducere, a 
unor instrumente economice, precum și a 
unor restricții privind introducerea pe 
piață, prin derogare de la articolul 18 din 
prezenta directivă.

Măsurile respective pot include utilizarea 
unor obiective naționale de reducere, a 
unor instrumente economice.

Or. it

Amendamentul 119
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 94/62/CE
Articolul 4 – alineatul 1 a – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile respective pot include utilizarea 
unor obiective naționale de reducere, a 
unor instrumente economice, precum și a 

Măsurile respective pot include utilizarea 
unor obiective naționale de reducere și a 
unor instrumente economice
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unor restricții privind introducerea pe 
piață, prin derogare de la articolul 18 din 
prezenta directivă.

Or. de

Justificare

Nu sunt necesare interdicții pentru a reduce utilizarea de pungi de transport din plastic 
subțiri, pentru realizarea acestui obiectiv existând mijloace moderate, care în unele state 
membre și-au dovedit eficacitatea, cum ar fi vânzarea de pungi de transport din plastic.

Amendamentul 120
Anna Rosbach

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 94/62/CE
Articolul 4 – alineatul 1 a – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile respective pot include utilizarea 
unor obiective naționale de reducere, a 
unor instrumente economice, precum și a 
unor restricții privind introducerea pe 
piață, prin derogare de la articolul 18 din 
prezenta directivă.

Statele membre pot utiliza obiective 
naționale de reducere sau interdicții la 
nivel național, instrumente economice, 
precum și restricții privind introducerea pe 
piață, prin derogare de la articolul 18 din 
prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 121
Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 94/62/CE
Articolul 4 – alineatul 1 a – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile respective pot include utilizarea 
unor obiective naționale de reducere, a 
unor instrumente economice, precum și a 

Măsurile respective pot include utilizarea 
unor obiective naționale de reducere, a 
unor instrumente economice, precum și a 
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unor restricții privind introducerea pe piață, 
prin derogare de la articolul 18 din 
prezenta directivă.

unor restricții privind introducerea pe piață, 
prin derogare de la articolul 18 din 
prezenta directivă. Cu toate acestea, astfel 
de restricții sau măsuri nu constituie un 
mijloc de discriminare arbitrară sau o 
restricție deghizată în comerțul dintre 
statele membre.

Or. en

Justificare

Măsurile de reducere a consumului de pungi de transport din plastic subțiri ar trebui să fie 
proporționale și nediscriminatorii, fără să încalce dispozițiile din tratat cu privire la piața 
internă.

Amendamentul 122
Eija-Riitta Korhola

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 94/62/CE
Articolul 4 – alineatul 1 a – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile respective pot include utilizarea 
unor obiective naționale de reducere, a 
unor instrumente economice, precum și a 
unor restricții privind introducerea pe piață, 
prin derogare de la articolul 18 din 
prezenta directivă.

Măsurile respective pot include utilizarea 
unor obiective naționale de reducere, a 
unor campanii în favoarea 
consumatorilor și a unor campanii 
derulate de întreprinderi, cum ar fi 
comercianți de bunuri de consum zilnic, a 
unor angajamente voluntare și a unor 
instrumente economice, precum și a unor 
restricții privind introducerea pe piață, prin 
derogare de la articolul 18 din prezenta 
directivă.

Or. en

Amendamentul 123
Marina Yannakoudakis, Julie Girling
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Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 94/62/CE
Articolul 4 – alineatul 1 a – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile respective pot include utilizarea 
unor obiective naționale de reducere, a 
unor instrumente economice, precum și a 
unor restricții privind introducerea pe 
piață, prin derogare de la articolul 18 din 
prezenta directivă.

Măsurile nelegislative și neobligatorii 
recomandate statelor membre pot implica
utilizarea unor scheme de reducere
voluntară care să cuprindă instrumente de 
recompensare economice, precum și 
restricții privind introducerea pe piață, prin 
derogare de la articolul 18 din prezenta 
directivă.

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să fie libere să stabilească în final cum să abordeze problema 
ecologică a pungilor de transport din plastic într-o manieră realistă, care să țină seama de 
preferințele cumpărătorilor, de aspectele practice ale vieții oamenilor și de constrângerile 
financiare cu care aceștia, eventual, se confruntă. Cu ajutorul unor instrumente de 
recompensare pozitivă, cum ar fi carduri de loialitate sau reduceri, în locul unor sancțiuni 
coercitive, cumpărătorii sunt mult mai predispuși să își schimbe comportamentul de 
consumator prin reducerea folosirii pungilor de transport din plastic.

Amendamentul 124
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 94/62/CE
Articolul 4 – alineatul 1 a – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile respective pot include utilizarea 
unor obiective naționale de reducere, a 
unor instrumente economice, precum și a 
unor restricții privind introducerea pe piață, 
prin derogare de la articolul 18 din 
prezenta directivă.

Măsurile respective pot include programe 
de educație destinate consumatorilor în 
general și copiilor în special, utilizarea 
unor obiective naționale de reducere, a 
unor instrumente economice, precum și a 
unor restricții privind introducerea pe piață, 
prin derogare de la articolul 18 din 
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prezenta directivă. Astfel de restricții în 
materie de comercializare nu ar trebui să 
includă însă interzicerea totală a utilizării 
pungilor de transport din plastic subțiri.

Or. en

Amendamentul 125
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 94/62/CE 
Articolul 4 – alineatul 1 a – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile respective pot include utilizarea 
unor obiective naționale de reducere, a 
unor instrumente economice, precum și a 
unor restricții privind introducerea pe piață, 
prin derogare de la articolul 18 din 
prezenta directivă.

Măsurile respective pot include utilizarea 
unor obiective naționale de reducere, a 
unor instrumente economice, precum și a
unor restricții privind introducerea pe piață, 
prin derogare de la articolul 18 din 
prezenta directivă. Din motive de igienă și 
siguranță alimentară și ținând seama de 
obiceiurile consumatorilor, 
disponibilitatea alternativelor și 
necesitatea de a preveni risipa de 
alimente, statele membre pot să 
stabilească standarde mai puțin stricte sau 
să autorizeze excepții în ceea ce privește 
pungile din plastic cu o grosime mai mică 
de 10 microni. În mod similar, ca urmare 
a ratei mai ridicate de reutilizare, statele 
membre pot stabili standarde mai puțin 
stricte pentru pungile din plastic cu o 
grosime mai mare de 50 de microni.

Or. es

Amendamentul 126
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi
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Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 94/62/CE
Articolul 4 – alineatul 1 a – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile respective pot include utilizarea 
unor obiective naționale de reducere, a 
unor instrumente economice, precum și a 
unor restricții privind introducerea pe piață, 
prin derogare de la articolul 18 din 
prezenta directivă.

Măsurile respective includ soluții 
inovatoare, utilizarea unor obiective 
naționale de reducere, a unor instrumente 
economice, precum și a unor restricții 
privind introducerea pe piață, prin derogare 
de la articolul 18 din prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 127
Marusya Lyubcheva

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 94/62/CE
Articolul 4 – alineatul 1 a – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile respective pot include utilizarea 
unor obiective naționale de reducere, a 
unor instrumente economice, precum și a 
unor restricții privind introducerea pe piață, 
prin derogare de la articolul 18 din 
prezenta directivă.

Programele respective includ utilizarea 
unor obiective naționale de reducere, a 
unor instrumente economice, precum și a 
unor restricții privind introducerea pe piață, 
prin derogare de la articolul 18 din 
prezenta directivă.

Or. bg

Amendamentul 128
Vladko Todorov Panayotov

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 94/62/CE
Articolul 4 – alineatul 1 a – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile respective pot include utilizarea 
unor obiective naționale de reducere, a 
unor instrumente economice, precum și a 
unor restricții privind introducerea pe piață, 
prin derogare de la articolul 18 din 
prezenta directivă.

Măsurile respective pot include utilizarea 
unor obiective naționale de reducere, a
unor instrumente economice și normative, 
precum și a unor restricții privind 
introducerea pe piață, prin derogare de la 
articolul 18 din prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 129
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 d (nou)
Directiva 94/62/CE
Articolul 4 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2d. La articolul 4 se inserează următorul 
alineat (1b):

„(1b) Pungile oxo-biodegradabile sunt 
inadecvate pentru realizarea obiectivelor 
menționate în prezenta directivă și sunt 
interzise.”

Or. en

Amendamentul 130
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 a (nou)
Directiva 94/62/CE
Articolul 4 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. La articolul 4 se inserează următorul 
alineat (1b):
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„(1b) Pungile de transport din plastic 
subțiri care sunt biodegradabile și care 
pot fi recuperate prin intermediul 
reciclării organice sunt excluse de la 
măsurile prezentei directive, cu condiția 
să fie îndeplinite toate condițiile 
următoare:

(a) nu sunt oferite în mod gratuit;

(b) sunt folosite în spații în care sunt 
acceptate de autoritățile competente 
responsabile cu gestionarea deșeurilor în 
cadrul sistemelor de colectare și de 
reciclare a deșeurilor biologice;

(c) sunt etichetate în mod clar cu 
informații pentru consumatori referitoare 
la utilizarea ulterioară a acestora, în 
scopul colectării diferențiate a deșeurilor 
biologice;

(d) respectă standardul EN 13432;

(e) pot să suporte descompunerea 
biologică, astfel încât toate materialele se 
descompun în dioxid de carbon, biomasă 
și apă în condiții naturale și în mai puțin 
de doi ani.”

Or. en

Amendamentul 131
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 a (nou)
Directiva 94/62/CE
Articolul 4 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. La articolul 4 se inserează următorul 
alineat (1b):

„(1b) Statele membre care au instituit 
sisteme de reciclare organică a deșeurilor 
biologice pot exclude pungile de transport 
din plastic subțiri conforme cu standardul 
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EN 13432 de la domeniul de aplicare al 
prezentei directive, cu condiția să fie 
îndeplinite toate condițiile următoare:

(i) nu sunt oferite în mod gratuit,

(ii) sunt acceptate de autoritățile 
competente responsabile cu gestionarea 
deșeurilor în cadrul sistemelor de 
reciclare organică a deșeurilor biologice;

(iii) sunt etichetate în mod clar cu 
informații pentru consumator referitoare 
la utilizarea ulterioară a acestora, în 
scopul reciclării organice a deșeurilor 
biologice;

(iv) pot să suporte descompunerea 
biologică, astfel încât toate materialele se 
descompun în dioxid de carbon, biomasă 
și apă în condiții naturale în doi ani, 
conform cerințelor standardului CEN 
relevant.”

Or. en

Justificare

Modul cel mai eficient de a reduce consumul inutil de pungi de transport este introducerea 
unei taxe pe pungă. Ar trebui să fie exceptate pungile din plastic foarte subțiri care sunt 
necesare pentru igiena alimentelor. Statele membre care au instituit sisteme de reciclare 
organică a deșeurilor biologice pot exclude pungile de transport din plastic subțiri 
compostabile conforme cu standardul EN 13432 de la domeniul de aplicare al prezentei 
directive.

Amendamentul 132
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 a (nou)
Directiva 94/62/CE
Articolul 4 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. La articolul 4 se inserează următorul 
alineat (1b):
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„(1b) Pungile din plastic folosite pentru 
ambalarea produselor în vrac și 
neambalate sunt excluse din obiectivul de 
reducere menționat la alineatul (1a), 
deoarece sunt necesare pentru păstrarea 
igienei alimentelor și a siguranței 
consumatorului.”

Or. en

Justificare

Asigurarea igienei alimentelor și a sănătății publice este de importanță absolută. Pungile 
folosite la ambalarea produselor în vrac neambalate servesc la păstrarea igienei alimentelor 
și asigură siguranța consumatorului, în prezent neexistând nicio alternativă care să satisfacă 
cest obiectiv. Prin urmare, acest tip de pungi ar trebui excluse din obiectivul de reducere 
menționat la alineatul (1a).

Amendamentul 133
Christa Klaß

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 a (nou)
Directiva 94/62/CE
Articolul 4 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. La articolul 4 se inserează următorul 
alineat (1b):

„(1b) Statele membre iau măsuri pentru a 
se asigura că vânzătorii cu amănuntul nu 
oferă gratuit pungi de transport subțiri. 
Statele membre se asigură că vânzătorii 
cu amănuntul stabilesc un preț pentru 
pungile de transport din plastic subțiri 
care este eficient și proporționat.”

Or. en

Amendamentul 134
Gerben-Jan Gerbrandy
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Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 a (nou)
Directiva 94/62/CE
Articolul 4 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. La articolul 4 se inserează următorul 
alineat (1b):

„(1b) Statele membre se asigură că 
măsurile de reducere a consumului de 
pungi de transport din plastic nu duc la o 
creștere globală a generării de ambalaje.”

Or. en

Amendamentul 135
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 a (nou)
Directiva 94/62/CE
Articolul 4 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. La articolul 4, se adaugă următorul 
alineat (1b):

„(1b) În conformitate cu principiul 
precauției, Uniunea Europeană depune 
toate eforturile pentru a interzice total 
perturbatorii endocrini din pungile de 
plastic, pentru a garanta un nivel adecvat 
de protecție a mediului și a sănătății 
umane.”

Or. sv

Amendamentul 136
Margrete Auken

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 a (nou)
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Directiva 94/62/CE
Articolul 4 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. La articolul 4 se inserează următorul 
alineat (1b):

„(1b) Statele membre iau măsuri pentru a 
se asigura că vânzătorii cu amănuntul nu 
oferă pungi de transport gratuit, cu 
excepția pungilor de transport din plastic 
foarte subțiri sau a alternativelor la 
acestea, astfel cum se menționează la 
alineatul (1c) din prezentul articol. Statele 
membre se asigură că vânzătorii cu 
amănuntul stabilesc un preț pentru 
pungile de transport din plastic subțiri 
care este eficient și proporționat pentru a 
atinge obiectivul menționat la 
alineatul (1a) din prezentul articol. Statele 
membre iau măsuri pentru a se asigura că 
vânzătorii cu amănuntul stabilesc cel 
puțin același preț pentru celelalte tipuri de 
pungi de transport. Statele membre iau 
aceste măsuri până la …*. Statele 
membre care au instituit sisteme de 
colectare diferențiată a deșeurilor 
biologice pot cere vânzătorilor cu 
amănuntul să reducă cu până la 50 % 
prețul pungilor de transport din plastic 
subțiri care sunt compostabile și care sunt 
fabricate în proporție de cel puțin 50 % 
din biomaterie provenită din surse 
durabile.

________________

* JO: a se introduce data - un an de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive.”

Or. en

Justificare

Modul cel mai eficient de a reduce consumul inutil de pungi de transport este să nu mai fie 
oferite în mod gratuit și a r trebui să se aplice tuturor pungilor de transport, nu numai celor 
fabricate din plastic, cu excepția pungilor de transport din plastic foarte subțiri sau a 
alternativelor la acestea. Statele membre care au instituit colectarea separată pentru deșeuri 
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biologice pot reduce cu până la 50 % prețul pungilor de transport din plastic subțiri complet 
compostabile. Acest lucru stimulează trecerea la acest tip de pungi numai atunci când se 
asigură tratarea corespunzătoare.

Amendamentul 137
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 a (nou)
Directiva 94/62/CE
Articolul 4 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. La articolul 4, se adaugă următorul 
alineat (1b):

„(1b) Statele membre iau în considerare 
criteriile de proiectare ecologică în 
programele naționale de prevenire înainte 
de introducerea produsului pe piață, astfel 
încât utilizarea plasticului și, în special, 
pungile ușoare, să fie limitată la acele 
cazuri în care, din motive de igienă și 
siguranță alimentară, sau în absența 
oricărei alternative, sunt necesare 
ambalaje mai sustenabile pentru a 
autoriza utilizarea acestora pentru un 
anumit produs.”

Or. es

Justificare

Aparatele electronice și ambalajele textile conțin frecvent ambalaje interioare suplimentare 
inutile, de exemplu cutii care conțin folii în interiorul pungilor din plastic sau aparate 
electrice ambalate în pungi individuale pentru fiecare cablu de conectare etc.

Amendamentul 138
Anna Rosbach

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 a (nou)
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Directiva 94/62/CE
Articolul 4 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. La articolul 4, se inserează următorul 
alineat (1b):

„(1b) Statele membre iau măsuri pentru a 
se asigura că pungile de transport din 
plastic foarte subțiri folosite pentru 
ambalarea alimentelor uscate, în vrac și 
neambalate (cum ar fi fructele, legumele 
și produsele zaharoase) sunt reduse sau 
înlocuite treptat de pungi de transport 
fabricate din materiale ecologice 
provenite din surse durabile. Statele 
membre iau aceste măsuri până la …*.

______________

* JO: a se introduce data – doi ani de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive.”

Or. en

Amendamentul 139
Anna Rosbach

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 b (nou)
Directiva 94/62/CE
Articolul 4 – alineatul 1 c (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. La articolul 4, se inserează următorul 
alineat (1c):

„(1c) Statele membre se asigură că 
măsurile de reducere a consumului de 
pungi de transport din plastic subțiri nu 
duc la o creștere globală a generării de 
ambalaje sau de deșeuri, inclusiv deșeuri 
alimentare.”

Or. en
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Amendamentul 140
Corinne Lepage

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 a (nou)
Directiva 94/62/CE
Articolul 4 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. La articolul 4 se inserează următorul
alineat (1b):

„(1b) Vânzătorii cu amănuntul permit 
consumatorilor să refuze sau să lase la 
punctul de vânzare orice ambalaj pe care 
îl consideră inutil, mai ales pungi de 
transport. Vânzătorii cu amănuntul se 
asigură că aceste ambalaje nu sunt 
refolosite sau reciclate.”

Or. en

Amendamentul 141
Margrete Auken

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 b (nou)
Directiva 94/62/CE
Anexa II – punctul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. În anexa II, alineatul (3) litera (d) se 
modifică după cum urmează:

„Deșeurile de ambalaje biodegradabile 
sunt de o asemenea natură încât pot să 
suporte descompunerea fizică, chimică, 
termică sau biologică, astfel încât toate 
materialele se descompun în bioxid de 
carbon, biomasă și apă în condiții 
naturale și în mai puțin de un an.”

Or. en
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Amendamentul 142
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 b (nou)
Directiva 94/62/CE
Articolul 4 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. La articolul 4 se introduce următorul 
alineat (1c):

„(1c) Comisia și statele membre, cel puțin 
pe durata primului an de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive, promovează 
campanii de informare și de 
conștientizare a publicului în ceea ce 
privește impactul advers asupra mediului 
al utilizării excesive a pungilor din plastic 
convenționale.”

Or. es

Amendamentul 143
Andrés Perelló Rodríguez

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 c (nou)
Directiva 94/62/CE
Articolul 4 – alineatul 1 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2c. La articolul 4 se introduce următorul 
alineat (1d):

„(1d) Măsurile de reducere a utilizării 
pungilor pot fi însoțite de măsuri de 
proiectare ecologică precum 
restricționarea spațiului care poate fi 
ocupat de avertismente imprimate sau 
numele de mărci, astfel încât să reducă 
utilizarea de tușuri și vopseluri 
dăunătoare mediului. Aceasta nu se 
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aplică mesajelor sau avertismentelor 
emise de anumite state membre în ceea ce 
privește impactul asupra mediului al 
utilizării pungilor din plastic.”

Or. es

Amendamentul 144
Sophie Auconie

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 94/62/CE
Articolul 4 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Statele membre iau măsuri pentru a 
se asigura că pungile de transport din 
plastic foarte subțiri folosite pentru 
ambalarea alimentelor uscate în vrac 
neambalate, cum ar fi fructele, legumele 
și produsele zaharoase sunt reduse sau 
înlocuite treptat cu pungi de transport 
fabricate din materiale reciclate sau din 
materiale biodegradabile, dacă au instituit 
colectarea separată a deșeurilor biologice. 
Statele membre iau aceste măsuri până la 
…*.

________________

*JO: a se introduce data – doi ani de la 
intrarea în vigoare a prezentei 
directive...*.

Or. fr

Justificare

Amendamentul 25 al raportoarei ar trebui extins dincolo de hârtia reciclată, incluzând într-o 
măsură mai mare materialele reciclate.

Amendamentul 145
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis
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Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 a (nou)
Directiva 94/62/CE
Articolul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Se introduce un nou articol 6a:

„Articolul 6a

Tipuri de măsuri de reducere care vizează 
pungile din plastic

(1) Statele membre instituie o ierarhie 
(model cascadă) care plasează reducerea 
în vârf, urmată de pungi refolosibile, 
pungi degradabile în condiții ambientale, 
pungi degradabile în condiții industriale 
și pungi de transport din plastic subțiri de 
unică folosință.

(2) Statele membre întreprind măsuri care 
să limiteze disponibilitatea pungilor de 
transport din plastic subțiri și a pungilor 
biodegradabile în condiții industriale 
furnizate consumatorilor la punctul de 
vânzare a bunurilor și a produselor. O 
interdicție care vizează aceste pungi 
produce efecte până în 2020 și ca măsură 
tranzitorie se aplică o taxă.

Pungile de transport din plastic subțiri pot 
fi folosite la ambalarea produselor 
proaspete (de exemplu, produse lactate, 
carne), dacă nu sunt disponibile 
alternative.

Pungile care sunt biodegradabile în 
condiții industriale sunt furnizate numai 
atunci când distribuitorii anticipează în 
mod rezonabil că pungile respective vor fi 
colectate, de exemplu pungile destinate 
colectării biodeșeurilor municipale, 
pentru a se evita un flux de deșeuri 
suplimentar. Pungile sunt concepute 
pentru a fi prelucrate în același mod 
precum biodeșeurile.

Pot fi distribuite consumatorilor pungi 
refolosibile și biodegradabile în condiții 
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ambientale și după 2020. În sectorul 
alimentar, astfel de pungi se supun unei 
taxe care este conformă cu obiectivele 
prezentei directive.

(3) Dacă pungile sunt biodegradabile în 
condiții ambientale, acest lucru se 
menționează clar pe pungă printr-o 
marcă, un detaliu sau un cod de culoare. 
Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate pentru definirea 
acestor mențiuni, în scopul asigurării 
recunoașterii la nivelul întregii Uniuni. 
Statele membre pot adopta măsuri pentru 
menționarea altor caracteristici, cum ar fi 
capacitatea de refolosire, de reciclare și de 
degradare.

(4) Pungile biologice nu au un impact 
nociv asupra producției agricole pentru 
consumul uman sau animal, și nici 
asupra mediului; materialele sunt 
utilizate numai dacă respectă principiul în 
cascadă al biomasei.

În conformitate cu standardul UE 
EN 16575, un bioprodus este considerat 
produs derivat, total sau parțial, din 
biomasă.”

Or. en

Amendamentul 146
Anna Rosbach

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre asigură intrarea în 
vigoare a actelor cu putere de lege și a 
actelor administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive în termen de 
douăsprezece luni de la intrarea în vigoare 
a prezentei directive. Statele membre 
comunică de îndată Comisiei textul acestor 

Statele membre adoptă inițiative, campanii 
de sensibilizare, acte cu putere de lege și 
acte administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive în termen de 
douăsprezece luni de la intrarea în vigoare 
a prezentei directive. Statele membre 
comunică de îndată Comisiei textul acestor 
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acte. acte pentru a facilita schimbul de bune 
practici între statele membre.

Or. en

Amendamentul 147
Marusya Lyubcheva

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre asigură intrarea în vigoare 
a actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive în termen de 
douăsprezece luni de la intrarea în vigoare 
a prezentei directive. Statele membre 
comunică Comisiei textul acestor acte.

Statele membre își modifică legislația 
națională, dacă este necesar, și asigură 
intrarea în vigoare a actelor cu putere de 
lege și a actelor administrative necesare 
pentru a se conforma prezentei directive în
termen de douăsprezece luni de la intrarea 
în vigoare a prezentei directive. Statele 
membre comunică Comisiei textul acestor 
acte.

Or. bg

Amendamentul 148
Anna Rosbach

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când statele membre adoptă aceste 
acte, ele cuprind o trimitere la prezenta 
directivă sau sunt însoțite de o astfel de 
trimitere la data publicării lor oficiale. 
Statele membre stabilesc modalitatea de 
efectuare a acestei trimiteri.

Atunci când statele membre adoptă aceste 
acte juridice, ele cuprind o trimitere la 
prezenta directivă sau sunt însoțite de o 
astfel de trimitere la data publicării lor 
oficiale. Statele membre stabilesc 
modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Or. en
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Justificare

Cerința nu ar trebui să vizeze actele fără caracter juridic sau campaniile de sensibilizare.

Amendamentul 149
Anna Rosbach

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 a – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazurile în care statele membre au luat 
deja măsuri pe durata sau după scurgerea 
anului calendaristic 2006, referința este 
numărul total al pungilor de transport din 
plastic subțiri folosite în anul 
calendaristic 2005.

Or. en

Justificare

Este necesară includerea unei referințe care să permită luarea în considerare a performanței 
anterioare a statelor membre.

Amendamentul 150
Marusya Lyubcheva

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisiei îi sunt comunicate de către
statele membre textele principalelor 
dispoziții de drept intern pe care le adoptă 
în domeniul reglementat de prezenta 
directivă.

(2) Comisiei îi este comunicat de către
statele membre textul programelor lor și 
ale principalelor dispoziții de drept intern 
pe care le adoptă în domeniul reglementat 
de prezenta directivă.

Or. bg
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Amendamentul 151
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de directivă
Articolul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2a

(1) Comisia reexaminează eficacitatea 
prezentei directive la cinci ani de la 
intrarea sa în vigoare.

(2) Reexaminarea include evaluarea 
privind stabilirea obiectivelor de reducere 
pentru pungile de transport din plastic 
subțiri care sunt furnizate consumatorilor 
la punctul de vânzare a bunurilor sau a 
produselor pentru ambalarea alimentelor 
în vrac neambalate, cum ar fi carnea 
crudă, peștele, produsele lactate, fructele, 
legumele sau produsele zaharoase.

Or. en


