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Predlog spremembe  46 
Radvil÷ Morkūnait÷-Mikul÷nien÷ 
v imenu skupine PPE 
 
Poročilo A7-0174/2014 
Margrete Auken 
Zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk 
COM(2013)0761 – C7-0392/2013 – 2013/0371(COD) 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 3 b (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (3b) V skladu s hierarhijo ravnanja z 

odpadki v Uniji je najpomembnejše 

preprečevanje. Zato je opredeljen cilj 

zmanjšanja na ravni EU. Vendar se 

plastične nosilne vrečke uporabljajo v več 

namenov in se bodo v prihodnosti še 

naprej uporabljale. Da bi zagotovili, da 

uporabljene plastične nosilne vrečke ne 

končajo v okolju, bi bilo treba razširiti 

infrastrukturo za ravnanje z odpadki, 

predvsem za recikliranje, potrošnike pa bi 

bilo treba poučiti glede ustreznega 

odlaganja odpadkov. 

Or. en 
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9.4.2014 A7-0174/47 

Predlog spremembe  47 
Radvil÷ Morkūnait÷-Mikul÷nien÷ 
v imenu skupine PPE 
 
Poročilo A7-0174/2014 
Margrete Auken 
Zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk 
COM(2013)0761 – C7-0392/2013 – 2013/0371(COD) 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 6 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (6a) Plastične nosilne vrečke, ki se 

uporabljajo za vlažna razsuta živila, kot so 

surovo meso, ribe in mlečni izdelki, in 

plastične vrečke za nepakirana 

pripravljena živila ali za nepakirano ali 

zavito hrano in pijačo, namenjeno 

takojšnjemu zaužitju ali zaužitju zelo 

kratek čas po nakupu, so potrebne zaradi 

higiene živil in bi zato morale biti izvzete 

iz področja uporabe te direktive. 

Or. en 
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Predlog spremembe  48 
Radvil÷ Morkūnait÷-Mikul÷nien÷ 
v imenu skupine PPE 
 
Poročilo A7-0174/2014 
Margrete Auken 
Zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk 
COM(2013)0761 – C7-0392/2013 – 2013/0371(COD) 

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (-1) V členu 3 se vstavi nova točka -2a: 

 „-2a. „plastične nosilne vrečke“ pomenijo 

vrečke z ročaji ali brez iz polimernih 

materialov, kot so opredeljeni v členu 3(1) 

Uredbe Komisije (EU) št. 10/2011, ki se 

dobavljajo potrošnikom na kraju prodaje 

blaga ali izdelkov, in sicer za nošenje 

blaga. Plastične nosilne vrečke, ki so 

zaradi higiene živil potrebne za vlažna 

razsuta živila, kot so surovo meso, ribe in 

mlečni izdelki, in plastične vrečke za 

nepakirana pripravljena živila ali za 

nepakirano ali zavito hrano in pijačo, 

namenjeno takojšnjemu zaužitju ali 

zaužitju zelo kratek čas po nakupu, za 

namene te direktive ne štejejo za plastične 

nosilne vrečke.“ 

Or. en 

 
 


