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18.10.2018 A8-0317/103 

Poprawka  103 

Margrete Auken 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 5a 

 Ograniczenia dotyczące użytkowania 

 Państwa członkowskie zakazują celowego 

uwalniania do atmosfery w czasie 

wydarzeń publicznych i prywatnych 

produktów jednorazowego użytku z 

tworzyw sztucznych wymienionych w 

części Ba załącznika. 

Or. en 

(Poprawka powiązana z poprawką tej samej autorki dotyczącą (nowej) części Ba załącznika.) 

Uzasadnienie 

Balony należą do pierwszej dziesiątki śmieci najczęściej znajdowanych na plażach. Stanowią 

zanieczyszczenie i są zagrożeniem dla dzikiej fauny. Nie powinny być uwalniane do środowiska tylko dla 

zabawy. Niektóre gminy wprowadziły zakaz masowego uwalniania balonów do środowiska (ponad 50 

gmin w Zjednoczonym Królestwie). Zakaz taki obowiązuje również w niektórych stanach USA 

(Kalifornia, Floryda, Tennessee, Wirginia). 
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18.10.2018 A8-0317/104 

Poprawka  104 

Margrete Auken 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 8 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Państwa członkowskie zapewniają 

ustanowienie systemów rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta dla 

wprowadzanych do obrotu w Unii narzędzi 

połowowych zawierających tworzywa 

sztuczne, zgodnie z przepisami 

dotyczącymi rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta 

ustanowionymi w dyrektywie 

2008/98/WE. 

3. Państwa członkowskie zapewniają 

wprowadzenie systemów rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta w 

odniesieniu do wprowadzanych do obrotu 

w Unii narzędzi połowowych 

zawierających tworzywa sztuczne, zgodnie 

z przepisami dotyczącymi rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta 

ustanowionymi w dyrektywie 

2008/98/WE. 

Na tej podstawie państwa członkowskie 

zapewniają coroczne osiąganie 

minimalnego poziomu zbierania narzędzi 

połowowych zawierających tworzywa 

sztuczne. Od 2025 r. minimalny poziom 

zbierania wynosi 80 %, jest obliczany na 

podstawie łącznej masy narzędzi 

połowowych zawierających tworzywa 

sztuczne wprowadzonych do obrotu w 

danym roku w danym państwie 

członkowskim i wyrażony jako procent 

średniej masy narzędzi połowowych 

wprowadzonych do obrotu w tym państwie 

członkowskim w poprzednich trzech 

latach. 

Państwa członkowskie zapewniają 

również dzięki tym systemom rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta osiągnięcie 

do 2025 r. celu, jakim jest poddanie 

recyklingowi co najmniej 15 % narzędzi 

połowowych zawierających tworzywa 

sztuczne. Aby osiągnąć ten cel, państwa 
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członkowskie mogą dodatkowo wymagać 

w tych systemach m.in.: 

a) zróżnicowania składek finansowych 

zgodnie z art. 8a ust. 4 dyrektywy 

2008/98/WE, by wspierać wprowadzanie 

do obrotu narzędzi połowowych 

zaprojektowanych z myślą o ponownym 

użyciu i recyklingu; 

b) utworzenia systemów zwrotu kaucji, by 

zachęcić do oddawania starych, 

porzuconych lub nienadających się do 

użytku narzędzi połowowych; 

c) programów monitorowania, 

identyfikowalności i sprawozdawczości. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zgodnie z opracowaną przez Komisję oceną skutków (s. 62) w całej UE na ląd odtransportowuje się 

średnio 80 % narzędzi połowowych kupowanych w danym roku. Dlatego cel dotyczący selektywnej 

zbiórki powinien wynosić 80 %, a nie tylko 50 %, jak przyjęto w komisji ENVI (poprawka 64). Przyjmując 

za punkt odniesienia średnią ilość produktów wprowadzonych do obrotu w ciągu trzech lat, można 

uwzględnić wahania poziomu zużycia. 
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18.10.2018 A8-0317/105 

Poprawka  105 

Margrete Auken 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – część B a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Ba Produkty jednorazowego użytku z 

tworzyw sztucznych objęte art. 5a o 

ograniczeniach dotyczących użytkowania 

 - balony, z wyjątkiem balonów do użytku 

przemysłowego lub innych 

profesjonalnych zastosowań, które nie są 

dystrybuowane wśród konsumentów 

Or. en 

Uzasadnienie 

Balony należą do pierwszej dziesiątki śmieci najczęściej znajdowanych na plażach. Stanowią 

zanieczyszczenie i są zagrożeniem dla dzikiej fauny. Nie powinny być uwalniane do środowiska tylko dla 

zabawy. Niektóre gminy wprowadziły zakaz masowego uwalniania balonów do środowiska (ponad 50 

gmin w Zjednoczonym Królestwie). Zakaz taki obowiązuje również w niektórych stanach USA 

(Kalifornia, Floryda, Tennessee, Wirginia). 

 


