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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Direktiva ponuja priložnost, da se ustvari enotno zakonodajno okolje, njen namen pa je 
proizvajalcem in uporabnikom tovrstne embalaže široke uporabe zagotoviti regulativno 
varnost.

Namen predlaganih sprememb je izboljšati vsebino direktive, zlasti glede zagotavljanja 
regulativne varnosti proizvodnemu sektorju in kompleksnemu področju njene uporabe, ki 
vključuje velike trgovske verige in potrošnike. 

Kljub kompleksnosti trga plastičnih nosilnih vrečk je mogoče glede na njihovo debelino večji 
del uporabe teh pripomočkov razdeliti v dva velika sektorja: tistega bolj znanega in 
razširjenega, ki vključuje izdelke debeline med 11 in 50 mikroni, tj. vsem znane nakupovalne 
vrečke, in tistega nekoliko bolj posebnega, a prav tako pomembnega, ki vključuje zelo lahke 
izdelke debeline med 1 in 10 mikroni, namenjene zlasti nepakiranemu sadju in zelenjavi.

Za izdelke debeline med 11 in 49 mikroni velja skupen splošni okvir in cilj postopnega 
zmanjševanja uporabe plastične embalaže. Embalaža, ki po velikosti in teži sodi v to 
kategorijo, vendar je skladna s standardom EN 13432 (2002), je izključena iz direktive, saj se 
ne uporablja samo za običajen prenos blaga s prodajnega mesta, temveč jo je mogoče pozneje
uporabiti tudi kot embalažo za organske odpadke v skladu z veljavno evropsko okvirno 
Direktivo o odpadkih 2008/98/ES.

Izdelki debeline med 1 in 10 mikroni imajo posebno funkcijo embalaže za nepakirano sadje in 
zelenjavo, zato je treba poudariti njihov pomen, saj predstavljajo resno alternativo pojavu 
pretirane uporabe embalaže, obenem pa spoštujejo vse osnovne higienske predpise, potrebne 
za prodajo nepakiranih živil. Poročevalec meni, da je treba cilj zmanjšanja potrošnje tovrstne 
embalaže „na drobno“ doseči v takšnem časovnem obdobju, ki bo omogočalo čim boljšo 
zamenjavo z drugim materialom, ki bo biorazgradljiv in ga bo mogoče kompostirati.

Že Evropska komisija v posodobitvi sporočila o industrijski politiki (COM 2012/582) 
„Močnejša evropska industrija za rast in oživitev gospodarstva“ vključuje proizvode na 
biološki osnovi med prednostna področja ukrepanja v podporo razvoju evropske industrije. 
Komisija trdi zlasti naslednje: „V industrijah s pretežno rabo biomase se v proizvodnih 
procesih uporabljajo obnovljivi viri ali biološki postopki. Proizvodi na biološki osnovi imajo 
za konkurenčnost industrije in za okolje številne prednosti.“ In še: „Ocenjuje se, da naj bi v 
EU do leta 2020 stopnja rasti kemičnih proizvodov na biološki osnovi, vključno z bioplastiko, 
biomazivi, biotopili, biološkimi površinsko aktivnimi snovmi in kemičnimi surovinami, 
znašala 5,3 % letno, kar pomeni, da bo trg vreden 40 milijard EUR in bo zagotavljal več kot 
90 000 delovnih mest samo v biokemični industriji.“

PREDLOGI SPREMEMB



PE527.872v01-00 4/9 PA\1015791SL.doc

SL

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, naj upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Za spodbujanje podobnih znižanj 
povprečnih ravni potrošnje lahkih 
plastičnih nosilnih vrečk bi morale države 
članice sprejeti ukrepe za zmanjšanje 
potrošnje plastičnih nosilnih vrečk debeline 
manj kot 50 mikronov v skladu s splošnimi 
cilji Unije v okviru politike ravnanja z 
odpadki in v skladu s hierarhijo ravnanja z 
odpadki v Uniji, kot je določena v 
Direktivi 2008/98/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 
2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih 
direktiv7. Takšni ukrepi za zmanjšanje 
potrošnje bi morali upoštevati sedanje 
ravni potrošnje plastičnih nosilnih vrečk v 
posameznih državah članicah, pri čemer bi 
bila v državah z višjimi ravnmi potrebna 
večja prizadevanja. Za spremljanje 
napredka pri zmanjševanju potrošnje 
lahkih plastičnih nosilnih vrečk bodo 
nacionalni organi zagotovili podatke o 
njihovi potrošnji v skladu s členom 17 
Direktive 94/62/ES.

(5) Za spodbujanje podobnih znižanj 
povprečnih ravni potrošnje lahkih 
plastičnih nosilnih vrečk bi morale države 
članice sprejeti ukrepe za občutno
zmanjšanje potrošnje plastičnih nosilnih 
vrečk debeline manj kot 50 mikronov v 
skladu s splošnimi cilji Unije v okviru 
politike ravnanja z odpadki in v skladu s 
hierarhijo ravnanja z odpadki v Uniji, kot 
je določena v Direktivi 2008/98/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. 
novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi 
nekaterih direktiv7. Takšni ukrepi za 
zmanjšanje potrošnje bi morali upoštevati 
sedanje ravni potrošnje plastičnih nosilnih 
vrečk v posameznih državah članicah, pri 
čemer bi bila v državah z višjimi ravnmi 
potrebna večja prizadevanja. Za 
spremljanje napredka pri zmanjševanju 
potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk 
bodo nacionalni organi zagotovili podatke 
o njihovi potrošnji v skladu s členom 17 
Direktive 94/62/ES. Takšno zmanjšanje bi
bilo treba doseči na način, ki razlikuje 
med lahkimi in zelo lahkimi plastičnimi 
nosilnimi vrečkami, ter s takšno hitrostjo, 
ki trgu omogoča, da najde ustrezne 
alternativne rešitve za zelo lahke plastične 
nosilne vrečke, ki bodo še vedno 
zadovoljile pričakovanja potrošnikov 
glede higiene in svežine, da bi se tako 
izognili nevarnosti, da bi industrija v 
poskusu zaščite proizvoda pri izvoru 
uporabljala pretirane količine embalaže.

__________________ __________________
7 UL L 312, 22.11.2008, str. 3. 7 UL L 312, 22.11.2008, str. 3.
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Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Ukrepi, ki jih sprejmejo države članice,
lahko vključujejo uporabo ekonomskih 
instrumentov, kot so davki in dajatve, za 
katere se je izkazalo, da so zelo učinkoviti
pri zmanjševanju uporabe plastičnih 
nosilnih vrečk, ter tržnih omejitev, npr. 
prepovedi, in sicer z odstopanjem od člena 
18 Direktive 94/62/ES in ob izpolnjevanju 
zahtev iz členov od 34 do 36 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije.

(6) Ukrepi, ki jih sprejmejo države članice,
bi morali vključevati uporabo dajatev, za 
katere se je izkazalo, da so zelo učinkovite
pri zmanjševanju uporabe plastičnih 
nosilnih vrečk. Države članice bi morale 
zagotoviti, da prodajalci ne ponujajo 
plastičnih nosilnih vrečk brezplačno,
razen lahkih plastičnih vrečk, ki so 
skladne s standardom EN 13432 (2002) in 
jih je mogoče ponovno uporabiti kot 
vrečke za organske odpadke v skladu z 
evropsko Direktivo 2008/98/ES o 
odpadkih. Države članice bi prav tako 
morale imeti možnost, da uporabijo
ekonomske instrumente, kot so davki, in 
tržne omejitve, npr. prepovedi, in sicer z 
odstopanjem od člena 18 Direktive 
94/62/ES in ob izpolnjevanju zahtev iz 
členov od 34 do 36 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Zelo lahke plastične nosilne vrečke, 
ki se uporabljajo za vlažna, razsuta, 
nepakirana živila, kot so surovo meso, 
ribe in mlečni izdelki, so potrebne zaradi 
higiene živil in bi zato morale biti 
izključene iz ciljev zmanjšanja potrošnje 
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te direktive. 

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6b) Zelo lahke plastične nosilne vrečke, 
ki se uporabljajo za suha, razsuta, 
nepakirana živila, kot so sadje, zelenjava 
in sladkorni proizvodi, ne služijo le 
prenašanju takih živil. Kljub temu lahko 
take nosilne vrečke veliko prispevajo k 
smetenju. Zato bi bilo treba njihovo 
potrošnjo zmanjšati ali jih postopoma 
zamenjati z vrečkami, narejenimi iz 
materialov na biološki osnovi, primernih 
za kompostiranje, pridobljenih na 
trajnosten način, ali z recikliranim 
papirjem, v kolikor se to doseže na način 
in s hitrostjo, ki trgu omogočata, da najde 
ustrezne alternativne rešitve za embalažo, 
da bi se posledično izognili pretirani 
uporabi embalaže za proizvode pri izvoru.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Ukrepi za zmanjšanje potrošnje 
plastičnih nosilnih vrečk ne bi smeli 
povzročiti splošnega povečanja 
proizvodnje embalaže.

(7) Ukrepi za zmanjšanje potrošnje 
plastičnih nosilnih vrečk ne bi smeli 
povzročiti splošnega povečanja 
proizvodnje embalaže, zato bi bilo treba 
pri vseh prehodnih obdobjih, predvidenih 
za zmanjšanje in zamenjavo, ustrezno 
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upoštevati čas, ki ga trg potrebuje za 
prilagoditev na takšno zmanjšanje, in še 
bolj zmožnost industrije embalaže , da 
dobavi sprejemljive alternative proizvode.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Spodbujanje lahkih in zelo lahkih 
plastičnih vrečk, skladnih s standardom 
EN 13432 o biorazgradljivih proizvodih, 
je v skladu s cilji sporočila Komisije 
Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij „Močnejša 
evropska industrija za rast in oživitev 
gospodarstva“ ter z evropskimi 
prizadevanji za vnovično vzpostavitev
industrijske konkurenčnosti in zagon 
okrevanja, saj se pričakuje, da bo do leta 
2020 stopnja rasti kemičnih proizvodov na 
biološki osnovi znašala 5,3 % letno, kar 
pomeni, da bo ta trg vreden 40 milijard 
EUR in bo zagotavljal več kot 90.000 
delovnih mest samo v biokemični 
industriji.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Direktiva 94/62/ES
Člen 3 – točka –2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„lahke plastične nosilne vrečke“ pomenijo 
vrečke iz polimernih materialov, kot so
opredeljeni v členu 3(1) Uredbe Komisije
(EU) št. 10/2011*, z debelino sten pod 50 
mikronov in ki se dobavljajo potrošnikom 
na kraju prodaje blaga ali izdelkov.

„lahke plastične nosilne vrečke“ pomenijo 
vrečke iz polimernih materialov, kot so 
opredeljeni v členu 3(1) Uredbe Komisije
(EU) št. 10/2011*, z debelino sten med 11 
in 50 mikronov, ki se dobavljajo 
potrošnikom na kraju prodaje blaga ali 
izdelkov;

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Direktiva 94/62/ES
Člen 3 – točka –2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„zelo lahke plastične nosilne vrečke“ 
pomenijo vrečke iz polimernih materialov, 
kot so opredeljeni v členu 3(1) Uredbe 
Komisije (EU) št. 10/2011*, z debelino 
sten med 1 in 10 mikroni, ki se dobavljajo 
potrošnikom na kraju prodaje blaga ali 
izdelkov;

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Direktiva 94/62/ES
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a Države članice sprejmejo ukrepe za 
zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih 
nosilnih vrečk na njihovem ozemlju v dveh 

1a. Države članice sprejmejo ukrepe za 
zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih 
nosilnih vrečk na svojem ozemlju v dveh 
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letih od začetka veljavnosti te direktive. letih od začetka veljavnosti te direktive in 
za zmanjšanje zelo lahkih plastičnih 
nosilnih vrečk na svojem ozemlju v treh 
letih od začetka veljavnosti te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Direktiva 94/62/ES
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Lahke plastične vrečke, ki so skladne s 
standardom EN 13432 (2002) in jih je 
mogoče ponovno uporabiti kot vrečke za 
organske odpadke v skladu z evropsko 
Direktivo 2008/98/ES o odpadkih, so 
izključene iz te direktive.

Or. en


