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9.4.2014 A7-0174/50 

Predlog spremembe  50 
Julie Girling 
v imenu skupine ECR 
 
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 5 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (5a) Ukrepi, ki jih sprejmejo države 

članice, lahko vključujejo uporabo 

ekonomskih instrumentov, kot so cenovni 

ukrepi, za katere se je izkazalo, da so zelo 

učinkoviti pri zmanjševanju uporabe 

plastičnih nosilnih vrečk. Države članice 

lahko gospodarske subjekte, ki prodajajo 

živila, spodbujajo, da na kraju prodaje 

blaga ali izdelkov ne dajejo brezplačno 

plastičnih nosilnih vrečk, razen zelo 

lahkih plastičnih nosilnih vrečk ali 

alternativ zanje. Tudi gospodarske 

subjekte, ki prodajajo izključno neživilske 

artikle, lahko spodbujajo, da na kraju 

prodaje blaga ali izdelkov ne bi 

brezplačno dajali plastičnih nosilnih 

vrečk. 

Or. en 
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9.4.2014 A7-0174/51 

Predlog spremembe  51 
Julie Girling 
v imenu skupine ECR 
 
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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9.4.2014 A7-0174/52 

Predlog spremembe  52 
Julie Girling 
v imenu skupine ECR 
 
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 b (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (6b) Plastične nosilne vrečke iz 

materialov, primernih za kompostiranje, 

so manj škodljive za okolje kot nosilne 

vrečke iz navadne plastike, pod pogojem, 

da je urejeno zbiranje bioloških odpadkov. 

Kadar je uporaba plastičnih vrečk zelo 

koristna, na primer ko se zelo lahke 

plastične nosilne vrečke uporabljajo za 

suha raztresena nepakirana živila, na 

primer sadje, zelenjavo in sladkorne 

izdelke, bi morali te zelo lahke nosilne 

vrečke iz navadne plastike postopoma 

zamenjati z zelo lahkimi plastičnimi 

vrečkami, primernimi za kompostiranje, 

pod pogojem, da je urejeno zbiranje 

bioloških odpadkov. 

Or. en 
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9.4.2014 A7-0174/53 

Predlog spremembe  53 
Julie Girling 
v imenu skupine ECR 
 
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 -2a (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 
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9.4.2014 A7-0174/54 

Predlog spremembe  54 
Julie Girling 
v imenu skupine ECR 
 
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 2 
Direktiva 94/62/ES 
Člen 4 – odstavek 1 a – pododstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Ti ukrepi lahko vključujejo uporabo 
nacionalnih ciljev za zmanjšanje 

potrošnje, ekonomske instrumente in 

tržne omejitve z odstopanjem od člena 18 
te direktive. 

Države članice lahko za izpolnjevanje 
zahtev te direktive uporabijo ekonomske 

instrumente. Vendar ti ukrepi ne smejo 

biti sredstvo za samovoljno diskriminacijo 

ali prikrito omejevanje trgovine med 

državami članicami. 

Or. en 

 
 
 


