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17.10.2018 A8-0317/118 

Poprawka  118 

Karl-Heinz Florenz 

w imieniu grupy PPE 

 

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 4 – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie podejmują 

niezbędne środki na rzecz znacznego 

ograniczenia stosowania na swoim 

terytorium produktów jednorazowego 

użytku z tworzyw sztucznych 

wymienionych w części A załącznika do 

dnia … [six years after the end-date for 

transposition of this Directive] r. 

1. Państwa członkowskie podejmują 

środki niezbędne do ambitnego i trwałego 

ograniczenia stosowania na swoim 

terytorium produktów jednorazowego 

użytku z tworzyw sztucznych 

wymienionych w części A załącznika o 

przynajmniej 25 % do 2025 r. 

Środki te mogą obejmować krajowe cele 

w zakresie ograniczenia stosowania, 
środki zapewniające udostępnianie 

konsumentowi końcowemu alternatywnych 

produktów wielokrotnego użytku 

w punkcie sprzedaży, instrumenty 

ekonomiczne zapewniające na przykład, 

aby produkty jednorazowego użytku 

z tworzyw sztucznych nie były bezpłatnie 

wydawane konsumentowi końcowemu 

w punkcie sprzedaży. Środki te mogą się 

różnić w zależności od wpływu, jaki na 

środowisko mają produkty, o których 

mowa w akapicie pierwszym. 

Środki te mogą obejmować środki 

zapewniające udostępnianie konsumentowi 

końcowemu w punkcie sprzedaży 

zamienników wielokrotnego użytku oraz 

instrumenty ekonomiczne, na przykład 

zapewnienie, że produkty jednorazowego 

użytku z tworzyw sztucznych nie będą 

bezpłatnie wydawane konsumentowi 

końcowemu w punkcie sprzedaży. Środki 

te mogą się różnić w zależności od 

wpływu, jaki produkty, o których mowa w 

akapicie pierwszym, wywierają na 

środowisko w całym cyklu życia, w tym 

gdy zostaną wyrzucone jako śmieci. 

 Państwa członkowskie opracowują plany 

krajowe określające środki przyjęte 

zgodnie z niniejszym ustępem. Państwa 

członkowskie powiadamiają Komisję o 

tych planach i aktualizują je w razie 

potrzeby. Komisja może wydawać 

zalecenia dotyczące tych planów. 
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 Środki przyjęte zgodnie z niniejszym 

ustępem są proporcjonalne i nie stanowią 

dyskryminacji. W odniesieniu do 

produktów objętych dyrektywą 94/62/WE 

środki te nie naruszają art. 18 tej 

dyrektywy. Państwa członkowskie 

powiadamiają Komisję o tych środkach 

zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/1535, gdy 

ta dyrektywa tego wymaga. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/119 

Poprawka  119 

Karl-Heinz Florenz 

w imieniu grupy PPE 

 

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 4 – ustęp 2 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Państwa członkowskie podejmują 

środki niezbędne do osiągnięcia trwałego 

zmniejszenia wpływu odpadów produktów 

tytoniowych na środowisko naturalne, 

zwłaszcza zawierających tworzywa 

sztuczne filtrów produktów tytoniowych, 

przez następujące zmniejszenie ilości 

powstających po zużyciu odpadów 

zawierających tworzywa sztuczne filtrów 

produktów tytoniowych: o 50 % do 2025 r. 

i o 80 % do 2030 r. w porównaniu ze 

średnią ważoną ilości zawierających 

tworzywa sztuczne filtrów wyrobów 

tytoniowych wprowadzonych do obrotu w 

latach 2014–2016. 

Or. en 

Uzasadnienie 

W przypadku ograniczenia stosowania zawierających tworzywa sztuczne filtrów wyrobów 

tytoniowych punktem odniesienia powinny być filtry, a nie całe wyroby tytoniowe. Poprawka 

służy wprowadzeniu tego uściślenia.  
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17.10.2018 A8-0317/120 

Poprawka  120 

Karl-Heinz Florenz 

w imieniu grupy PPE 

 

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 2 – akapit 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W odniesieniu do systemów 

ustanowionych zgodnie z ust. 1 państwa 

członkowskie zapewniają, aby producenci 

produktów jednorazowego użytku 

z tworzyw sztucznych wymienionych 

w części E załącznika pokrywali koszty 

zbierania odpadów obejmujących te 

produkty, a następnie ich transportu 

i przetwarzania, w tym koszty uprzątnięcia 

zaśmiecenia i koszty środków służących 

upowszechnianiu wiedzy, o których mowa 

w art. 10 w odniesieniu do tych produktów. 

W odniesieniu do systemów 

ustanowionych zgodnie z ust. 1 państwa 

członkowskie zapewniają, aby producenci 

produktów jednorazowego użytku z 

tworzyw sztucznych wymienionych w 

części E załącznika pokrywali koszty 

zbierania odpadów obejmujących te 

produkty, a następnie ich transportu i 

przetwarzania, zgodnie z przepisami 

dyrektywy 2008/98/WE dotyczącymi 

rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta, i koszty środków służących 

upowszechnianiu wiedzy, o których mowa 

w art. 10, w odniesieniu do tych 

produktów. Składki finansowe wnoszone 

przez tych producentów, by wywiązać się z 

nałożonych na nich obowiązków, nie 

przekraczają kosztów niezbędnych do 

opłacalnego i współmiernego świadczenia 

tych usług, są ustalane z zachowaniem 

przejrzystości między wszystkimi 

zainteresowanymi podmiotami i 

zróżnicowane zgodnie z art. 8a ust. 4 

dyrektywy 2008/98/WE. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/121 

Poprawka  121 

Karl-Heinz Florenz 

w imieniu grupy PPE 

 

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 15 – ustęp 3 – litera c 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) osiągnięto odpowiedni poziom 

postępu naukowo-technicznego oraz 

opracowano kryteria lub normy dotyczące 

biodegradowalności w środowisku 

morskim mające zastosowanie do 

produktów jednorazowego użytku z 

tworzyw sztucznych objętych zakresem 

niniejszej dyrektywy i ich zamienników 

jednorazowego użytku, aby w stosownych 

przypadkach określić, jakie produkty nie 

muszą już podlegać ograniczeniom 

dotyczącym wprowadzania do obrotu. 

c) osiągnięto odpowiedni poziom 

postępu naukowo-technicznego oraz 

opracowano kryteria lub normy dotyczące 

biodegradowalności w środowisku 

morskim mające zastosowanie do 

produktów jednorazowego użytku z 

tworzyw sztucznych objętych zakresem 

niniejszej dyrektywy i ich zamienników 

jednorazowego użytku, na podstawie 

rzetelnych badań terenowych w 

rzeczywistych warunkach życia 

organizmów morskich, i czy 

biodegradacja produktu z tworzyw 

sztucznych prowadzi do rozkładu na 

dwutlenek węgla (CO2), biomasę i wodę, 

które ponownie włączają się w naturalny 

cykl węglowy i azotowy bez naruszania 

równowagi ekosystemu, w wystarczająco 

krótkim czasie, aby tworzywa sztuczne nie 

były szkodliwe dla organizmów morskich 

i nie dochodziło do ich kumulacji 

w środowisku. 

Or. en 



 

AM\1166538PL.docx  PE624.162v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

17.10.2018 A8-0317/122 

Poprawka  122 

Karl-Heinz Florenz 

w imieniu grupy PPE 

 

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 17 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Jednak w odniesieniu do 

mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 

średnich przedsiębiorstw określonych na 

podstawie opracowanej przez Komisję 

definicji MŚP obowiązującej w dniu... 

[data wejścia w życie niniejszej dyrektywy] 

państwa członkowskie stosują środki 

niezbędne do wykonania art. 5 i art. 7 ust. 

1 od dnia ... [dwa lata po upływie okresu 

transpozycji określonym w art. 17 ust. 1 

akapit drugi], a przepisy niezbędne do 

wykonania art. 6 ust. 1 od dnia ... [dwa 

lata po upływie okresu transpozycji 

określonym w art. 17 ust. 1 akapit drugi]. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/123 

Poprawka  123 

Karl-Heinz Florenz 

w imieniu grupy PPE 

 

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 A – tiret 2 a (nowe) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 – bardzo lekkie plastikowe torby na 

zakupy, chyba że są one wymagane ze 

względów higienicznych lub do 

pakowania żywności wilgotnej 

sprzedawanej luzem 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/124 

Poprawka  124 

Karl-Heinz Florenz 

w imieniu grupy PPE 

 

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 A – tiret ostatnie (nowe) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 – kubki na jogurty, z hermetycznym 

wieczkiem, sprzedawane do spożycia w 

domu 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/125 

Poprawka  125 

Karl-Heinz Florenz 

w imieniu grupy PPE 

 

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 D – tiret 3 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

— balony, z wyjątkiem balonów do 

użytku przemysłowego lub innych 

profesjonalnych zastosowań, które nie są 

dystrubuowane konsumentom 

skreśla się 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/126 

Poprawka  126 

Karl-Heinz Florenz 

w imieniu grupy PPE 

 

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 E – tiret 7 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

— balony, z wyjątkiem balonów do 

użytku przemysłowego lub innych 

profesjonalnych zastosowań, które nie są 

dystrubuowane konsumentom 

skreśla się  

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/127 

Poprawka  127 

Karl-Heinz Florenz 

w imieniu grupy PPE 

 

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 

Motyw 15 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W odniesieniu do produktów 

jednorazowego użytku z tworzyw 

sztucznych, dla których nie istnieją łatwo 

dostępne odpowiednie i bardziej 

zrównoważone alternatywy, państwa 

członkowskie powinny, zgodnie z zasadą 

„zanieczyszczający płaci”, wprowadzić 

również systemy rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta, aby pokryć 

koszty gospodarowania odpadami 

i sprzątania odpadów oraz koszty środków 

służących upowszechnianiu wiedzy, 

których celem jest zapobieganie 

powstawaniu i ograniczenie występowania 

takich odpadów. 

W odniesieniu do produktów 

jednorazowego użytku z tworzyw 

sztucznych, dla których nie istnieją łatwo 

dostępne odpowiednie i bardziej 

zrównoważone zamienniki, państwa 

członkowskie powinny, zgodnie z zasadą 

„zanieczyszczający płaci”, wprowadzić 

również systemy rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta, aby pokryć 

niezbędne koszty gospodarowania 

odpadami oraz koszty środków służących 

upowszechnianiu wiedzy, których celem 

jest zapobieganie powstawaniu odpadów, 

ograniczenie ich występowania i zmiana 

niewłaściwych zachowań konsumentów. 

 Pokrywane koszty nie powinny 

przekraczać poziomu niezbędnego do 

opłacalnego świadczenia tych usług i 

powinny być ustalane z zachowaniem 

przejrzystości między wszystkimi 

zainteresowanymi podmiotami zgodnie z 

art. 8a ust. 4 lit. a) dyrektywy 

2008/98/WE. Powinny być współmierne i 

wynikać z jednoznacznych celów 

określonych zgodnie z art. 8a ust. 1 

dyrektywy 2008/98/WE. 

Or. en 
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