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17.10.2018 A8-0317/144 

Amendamentul  144 

Lynn Boylan, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Eleonora 

Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului 

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

Propunere de directivă 

Considerentul 9 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9)  Pentru a defini în mod clar 

domeniul de aplicare al prezentei directive, 

ar trebui să fie definit termenul de produse 

din plastic de unică folosință. Definiția ar 

trebui să excludă produsele din plastic 

care sunt concepute, proiectate și 

introduse pe piață pentru a realiza, în 

cadrul ciclului lor de viață, mai multe 

cicluri sau rotații, fiind reumplute sau 

reutilizate în același scop pentru care au 

fost concepute.  

(9)  Pentru a defini în mod clar 

domeniul de aplicare al prezentei directive, 

ar trebui să fie definit termenul de produse 

din plastic de unică folosință. Un produs ar 

trebui să fie considerat de unică folosință 

dacă nu este conceput, proiectat și 

introdus pe piață pentru a realiza, în cadrul 

ciclului lui de viață, mai multe cicluri sau 

rotații, fiind reumplut sau reutilizat de 

producător în același scop pentru care au 

fost conceput.  

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/145 

Amendamentul  145 

Lynn Boylan, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Eleonora 

Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului 

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

Propunere de directivă 

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) „produs din plastic de unică 

folosință” înseamnă un produs care este 

fabricat în întregime sau parțial din plastic 

și care nu este conceput, proiectat și 

introdus pe piață pentru a realiza, în cadrul 

ciclului său de viață, mai multe cicluri 

sau rotații prin returnare la producător 

pentru a fi reumplut sau reutilizat în 

același scop în care a fost conceput; 

(2) „produs din plastic de unică 

folosință” înseamnă un produs care este 

fabricat în întregime sau parțial din plastic 

și care este conceput, proiectat și introdus 

pe piață pentru a fi utilizat doar o singură 

dată într-un interval de timp scurt înainte 

de a fi aruncat; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/146 

Amendamentul  146 

Lynn Boylan, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Eleonora 

Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului 

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

Propunere de directivă 

Articolul 7 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 7a 

 Dispoziții privind articolele sanitare 

 1. Statele membre împiedică 

utilizarea produselor chimice periculoase 

în compoziția absorbantelor, a 

tampoanelor igienice și a aplicatoarelor 

de tampoane enumerate în partea D din 

anexă. 

 2. Statele membre se asigură că 

produsele pentru menstruație reutilizabile 

sunt disponibile și accesibile pe scară 

largă pe teritoriile lor, în special în marile 

magazine cu amănuntul și în farmacii. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/147 

Amendamentul  147 

Lynn Boylan, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Eleonora 

Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului 

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

Propunere de directivă 

Considerentul 13 b (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  13b. În interesul sănătății femeilor, este 

necesară evitarea prezenței substanțelor 

chimice periculoase în absorbante, 

tampoane igienice și aplicatoare de 

tampoane. În mod similar, 

disponibilitatea soluțiilor multifuncționale 

mai accesibile ca preț este esențială 

pentru a asigura accesul deplin al 

femeilor la viața socială. De asemenea, 

este esențial ca statele membre să asigure 

disponibilitatea și accesibilitatea 

articolelor sanitare reutilizabile pe 

teritoriul lor. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/148 

Amendamentul  148 

Lynn Boylan, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Eleonora 

Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului 

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

Propunere de directivă 

Articolul 10 – paragraful 1 – litera ba (nouă) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 ba. Mai mult, statele membre asigură, 

în special în școli, programe de 

sensibilizare referitoare la alternative 

reutilizabile la articolele sanitare de unică 

folosință enumerate în partea D a anexei. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/149 

Amendamentul  149 

Younous Omarjee, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, 

Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Ángela 

Vallina, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului 

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

Propunere de directivă 

Articolul 15 – alineatul 2 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Comisia înaintează, la momentul 

raportului de evaluare și cel târziu în 

2025, o propunere legislativă care 

stabilește o interdicție pentru toate 

articolele din plastic de unică folosință, cu 

excepția derogărilor clar identificate și 

justificate, în special în scopuri medicale. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/150 

Amendamentul  150 

Younous Omarjee, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, 

Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Ángela 

Vallina, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului 

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

Propunere de directivă 

Articolul 15 – alineatul 2 b (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  2b. Comisia și statele membre 

stabilesc, cel târziu până la 31 iulie 2020, 

un program la nivelul Uniunii pentru 

curățarea deșeurilor de plastic din oceane 

și promovează această inițiativă la nivel 

internațional. 

Or. en 

 

 


