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Oznake postopkov 

 * Postopek posvetovanja 

 *** Postopek odobritve 

 ***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava) 

 ***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava) 

 ***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava) 

 

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 

akta.) 

 

 

 

 

 

Predlogi sprememb k osnutku akta 

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih 
 

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 

zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 

besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu. 

 

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 

del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 

obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 

vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 

določbo tega akta. 

 

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 

besedila 
 

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 

označeno s simbolom ▌ali prečrtano. Zamenjano besedilo je izbrisano ali 

prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim poševnim 

tiskom. 

Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 

namenom priprave končnega besedila in niso označene. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju vpliva nekaterih 

plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje 

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

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 

(COM(2018)0340), 

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 192(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 

podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0218/2018), 

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora1, 

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij2,  

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenj 

Odbora za ekonomske in monetarne zadeve, Odbora za industrijo, raziskave in 

energetiko, Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja, Odbora za ribištvo in Odbora za 

pravne zadeve (A8-0000/2018),  

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju; 

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga 

bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti; 

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

nacionalnim parlamentom. 

Predlog spremembe  1 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Visoka funkcionalnost in 

razmeroma nizki stroški plastike pomenijo, 

da je ta material vse bolj razširjen v 

vsakdanjem življenju. Njena vse večja 

(1) Visoka funkcionalnost in 

razmeroma nizki stroški plastike pomenijo, 

da je ta material vse bolj razširjen v 

vsakdanjem življenju. Globalna 

                                                 
1 UL L 0, 0.0.0000, str. 0. 
2 UL L 0, 0.0.0000, str. 0. 
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uporaba v kratkotrajnih proizvodih, ki niso 

zasnovani za ponovno uporabo ali 

stroškovno učinkovito recikliranje, pomeni, 

da z njo povezani vzorci proizvodnje in 

porabe postajajo vse bolj neučinkoviti in 

linearni. Zato je Komisija v okviru 

akcijskega načrta za krožno 

gospodarstvo32 v evropski strategiji za 

plastiko33 sklenila, da je treba rešiti 

problematiko postopnega povečevanja 

nastajanja odpadkov iz plastike in 

njihovega uhajanja, zlasti v morsko okolje, 

da bi se vzpostavil resnično krožen 

življenjski cikel za plastiko. 

proizvodnja plastike se je močno povečala 

in leta 2017 dosegla 348 milijonov ton. 

Evropski delež te proizvodnje je 

predstavljal 18,5 % (64,4 milijona ton, kar 

je 3,4 % povečanje v primerjavi s 

proizvodnjo v prejšnjem letu). Njena vse 

večja uporaba v kratkotrajnih proizvodih, 

ki niso zasnovani za ponovno uporabo ali 

stroškovno učinkovito recikliranje, pomeni, 

da z njo povezani vzorci proizvodnje in 

porabe postajajo vse bolj neučinkoviti in 

linearni. Zato je Komisija v okviru 

akcijskega načrta za krožno gospodarstvo32 

v evropski strategiji za plastiko33 sklenila, 

da je treba rešiti problematiko postopnega 

povečevanja nastajanja odpadkov iz 

plastike in njihovega uhajanja, zlasti v 

morsko okolje, da bi se vzpostavil resnično 

krožen življenjski cikel za plastiko. 

__________________ __________________ 

32Sporočilo Komisije Evropskemu 

parlamentu, Svetu, Evropskemu 

ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 

regij z naslovom „Zaprtje zanke – akcijski 

načrt EU za krožno gospodarstvo“ 

(COM(2015) 614 final). 

32Sporočilo Komisije Evropskemu 

parlamentu, Svetu, Evropskemu 

ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 

regij z naslovom „Zaprtje zanke – akcijski 

načrt EU za krožno gospodarstvo“ 

(COM(2015)0614). 

33Sporočilo Komisije Evropskemu 

parlamentu, Svetu, Evropskemu 

ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 

regij z naslovom „Evropska strategija za 

plastiko v krožnem gospodarstvu“ 

(COM(2018) 28 final). 

33Sporočilo Komisije Evropskemu 

parlamentu, Svetu, Evropskemu 

ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 

regij z naslovom „Evropska strategija za 

plastiko v krožnem gospodarstvu“ 

(COM(2018)0028). 

Or. en 

Obrazložitev 

Čeprav gre za globalni problem, mora Evropska unija prevzeti odgovornost in   vodilno vlogo 

na mednarodnem prizorišču v boju proti morskim odpadkom. 
 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 1 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1a) Plastika ima koristno vlogo v 

gospodarstvu in v mnogih sektorjih 

omogoča uporabe bistvenega pomena. 

Uporablja se zlasti za embalažo (40 %) ter 

v gradbenem sektorju (20 %). Uporaba 

plastike je zelo pomembna tudi v 

avtomobilski, električni in elektronski 

opremi in v kmetijskem sektorju. Znatni 

negativni vplivi nekaterih plastičnih 

proizvodov na okolje, zdravje in 

gospodarstvo pa vseeno kličejo k 

vzpostavitvi pravnega okvira za 

zmanjšanje teh neželenih učinkov, tudi z 

omejitvijo dajanja na trg nekaterih 

proizvodov za enkratno uporabo, za katere 

so zlahka na voljo alternativni proizvodi. 

Or. en 

Obrazložitev 

Pomembno je poudariti, da ta zakonodajni predlog ni naravnan zoper plastiko, saj gre za 

material, ki je tako kot le malo drugih izumov korenito spremenil naša življenja. Res pa je, da 

je plastika vsepovsod, plastični predmeti za enkratno uporabo pa dušijo naše reke, morja in 

oceane. Zato je treba nujno ukrepati na evropski ravni, tudi z zakonodajo. 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Krožni pristopi, ki dajejo prednost 

proizvodom, ki jih je mogoče ponovno 

uporabiti, in sistemom za ponovno 

uporabo, bodo privedli do zmanjšanja 

količine odpadkov, tako preprečevanje pa 

je na vrhu hierarhije odpadkov iz člena 4 

Direktive 2008/98/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta34. Taki pristopi so tudi 

skladni s ciljem Združenih narodov glede 

trajnostnega razvoja 1235, tj. zagotoviti 

trajnostne načine porabe in proizvodnje. 

(2) Krožni pristopi, ki dajejo prednost 

proizvodom, ki jih je mogoče ponovno 

uporabiti in ne vsebujejo nevarnih snovi in 

sistemom za ponovno uporabo, bodo 

privedli do zmanjšanja količine odpadkov, 

tako preprečevanje pa je na vrhu hierarhije 

odpadkov iz člena 4 Direktive 2008/98/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta34. 

Taki pristopi so tudi skladni s ciljem 

Združenih narodov glede trajnostnega 

razvoja 1235, tj. zagotoviti trajnostne načine 

porabe in proizvodnje. 
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__________________ __________________ 

34Direktiva 2008/98/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 

19. novembra 2008 o odpadkih in 

razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 

22.11.2008, str. 3). 

34Direktiva 2008/98/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 

19. novembra 2008 o odpadkih in 

razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 

22.11.2008, str. 3). 

35Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030, 

ki jo je Generalna skupščina Združenih 

narodov sprejela 25. septembra 2015. 

35Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030, 

ki jo je Generalna skupščina Združenih 

narodov sprejela 25. septembra 2015. 

Or. en 

Obrazložitev 

Namen te direktive je obravnavati okoljske vplive plastike za enkratno uporabo. Da bi 

zagotovili skladen krožni pristop, mora direktiva spodbujati alternativne možnosti za plastiko 

za enkratno uporabo, ki niso strupene. 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 5 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (5a) Svet je na zasedanju 25. junija 

2018 sprejel sklepe o uresničevanju 

akcijskega načrta EU za krožno 

gospodarstvo, v katerih je jasno podprl 

ukrepe, sprejete na evropski in globalni 

ravni za omejitev uporabe mikroplastike, 

ki se namerno dodaja proizvodom, ter 

oksoplastike v Uniji, pa tudi ukrepe, 

predvidene v strategiji za plastiko v zvezi z 

zmanjšanjem mikroplastike, ki se izloča iz 

tekstila in avtomobilskih pnevmatik ter z 

zmanjšanjem uhajanja predproizvodnih 

plastičnih peletov. Unija že sprejema 

ukrepe, saj v okviru uredbe REACH 

poteka proces, v okviru katerega je 

Komisija zaprosila Evropsko agencijo za 

kemikalije, naj pripravi dokumentacijo za 

omejitev v skladu s Prilogo XV v zvezi z 

namerno uporabo dodanih 

mikroplastičnih delcev vsem vrstam 

proizvodov za potrošniško ali 

profesionalno uporabo.  



 

PR\1155806SL.docx 9/41 PE623.714v01-00 

 SL 

Or. en 

Obrazložitev 

Ker je veliko držav na tem področje že sprejelo zakonodajo, je pomembno, da EU ukrepa na 

podlagi ocene Evropske agencije za kemikalije in da do leta 2020 predlaga omejitev uporabe 

namerno dodanih mikroplastičnih delcev v proizvodih za potrošniško ali profesionalno 

uporabo. 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 5 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (5b) Unija bi morala sprejeti celovit 

pristop do vprašanja mikroplastike in vse 

proizvajalce spodbujati, naj strogo omejijo 

delce mikroplastike v svojih  

formulacijah, pri čemer bi morala 

posebno pozornost nameniti 

proizvajalcem tekstila in pnevmatik, saj 

sintetična oblačila in pnevmatike 

prispevajo 63 % mikroplastike, ki konča 

neposredno v vodi. 

Or. en 

Obrazložitev 

Čeprav mikroplastika (tj. delci plastike, manjši od 5 mm, ni vključena v področje uporabe in 

se ne obravnava s posebnimi ukrepi v okviru strategije za plastiko, je treba pojasniti, da bi 

Evropska unija morala imeti celovit pristop do tega vprašanja, saj gre za vpliv morskih 

odpadkov iz plastike na okolje, morske živali in zdravje ljudi. 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Da bi bila prizadevanja usmerjena 

tja, kjer so najbolj potrebna, bi morala 

Direktiva zajemati le najpogosteje najdene 

plastične proizvode za enkratno uporabo, 

ki po ocenah predstavljajo približno 86 % 

(7) Da bi bila prizadevanja usmerjena 

tja, kjer so najbolj potrebna, bi morala 

Direktiva zajemati le najpogosteje najdene 

plastične proizvode za enkratno uporabo, 

ki po ocenah predstavljajo približno 86 % 
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plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, 

najdenih, po številu, na obalah Unije. 

plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, 

najdenih, po številu, na obalah Unije in, če 

je mogoče, 50 % vseh plastičnih 

predmetov, najdenih na obalah Unije. 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlog spremembe ne potrebuje obrazložitve. 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Za jasno opredelitev področja 

uporabe te direktive bi bilo treba opredeliti 

plastični proizvod za enkratno uporabo. 

Opredelitev pojma bi morala izključevati 

plastične proizvode, ki so zasnovani, 

oblikovani in dani na trg, da bi v svojem 

življenjskem ciklu opravili več poti ali 

kroženj, se ponovno napolnili ali 

uporabili za isti namen, za katerega so bili 

zasnovani. 

(9) Za jasno opredelitev področja 

uporabe te direktive bi bilo treba opredeliti 

plastični proizvod za enkratno uporabo. 

Opredelitev bi morala vključevati 

proizvode za enkratno uporabo, narejene 

v celoti ali delno iz plastike, ki so 

zasnovani, oblikovani ali dani na trg z 

namenom, da se uporabijo samo enkrat, 

ali se dejansko uporabijo samo enkrat, 

preden se zavržejo. Značilnosti proizvodov 

za enkratno uporabo so: nevarnost, da 

bodo pristali med odpadki in da jih bo 

večji del končalo v morskem okolju; 

kratko obdobje uporabe; se večinoma 

uporabljajo zunaj doma in zanje obstajajo 

alternativni proizvodi, ki se lahko 

ponovno uporabijo ali niso izdelani iz 

plastike. 

Or. en 

Obrazložitev 

Zaradi jasnosti in iz pravnih razlogov je pozitivna opredelitev boljša izbira. 

 Jasna merila za določitev, ali se določeni proizvod lahko šteje za plastični proizvod za 

enkratno uporabo ali ne, bodo koristila tudi potrošnikom in proizvajalcem.  
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Predlog spremembe  8 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Za nekatere plastične proizvode za 

enkratno uporabo primerni in bolj 

trajnostni alternativni proizvodi še niso 

enostavno dostopni, poraba večine takih 

plastičnih proizvodov za enkratno uporabo 

pa naj bi se po pričakovanji povečala. Za 

spremembo tega trenda in spodbujanje 

prizadevanj za bolj trajnostne rešitve bi 

bilo treba od držav članic zahtevati, naj 

sprejmejo potrebne ukrepe za dosego 

znatnega zmanjšanja porabe zadevnih 

proizvodov, ne da bi bile ogrožene higiena 

živil ali varnost hrane, dobre higienske 

prakse, dobre proizvodne prakse, 

informacije za potrošnike ali zahteve glede 

sledljivosti iz živilske zakonodaje Unije44. 

(11) Za nekatere plastične proizvode za 

enkratno uporabo primerni in bolj 

trajnostni alternativni proizvodi še niso 

enostavno dostopni, poraba večine takih 

plastičnih proizvodov za enkratno uporabo 

pa naj bi se po pričakovanji povečala. Za 

spremembo tega trenda in spodbujanje 

prizadevanj za bolj trajnostne rešitve bi 

bilo treba od držav članic zahtevati, naj 

sprejmejo potrebne ukrepe za dosego 

znatnega zmanjšanja porabe zadevnih 

proizvodov, kot v primeru plastičnih vrečk 

v skladu z Direktivo 94/62/ES, kot je bila 

spremenjena z Direktivo (EU) 

2015/72043a,, ne da bi bile ogrožene higiena 

živil ali varnost hrane, dobre higienske 

prakse, dobre proizvodne prakse, 

informacije za potrošnike ali zahteve glede 

sledljivosti iz živilske zakonodaje Unije44. 

Države članice bi si morale prizadevati za 

čim bolj ambiciozne ukrepe, ki bi bili 

sorazmerni z resnostjo tveganja za 

smetenje morja z različnimi proizvodi in  

uporabami, ki so zajeti v splošnem cilju 

zmanjšanja. 

__________________ __________________ 

 43aDirektiva (EU) 2015/720 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 

o spremembi Direktive 94/62/ES glede 

zmanjšanja potrošnje lahkih plastičnih 

nosilnih vrečk (UL L 115, 6.5.2015, str. 

11); 

44Uredba (ES) 178/2002 o določitvi 

splošnih načel in zahtevah živilske 

zakonodaje (UL L 31, 1.2.2002, str. 1), 

Uredba (ES) št. 852/2004 o higieni živil 

(UL L 139, 30.4.2004, str. 1), Uredba (ES) 

št. 1935/2004 o materialih in izdelkih, 

namenjenih za stik z živili, ter druga 

ustrezna zakonodaja, povezana z varnostjo 

hrane, higieno in označevanjem 

44Uredba (ES) 178/2002 o določitvi 

splošnih načel in zahtevah živilske 

zakonodaje (UL L 31, 1.2.2002, str. 1), 

Uredba (ES) št. 852/2004 o higieni živil 

(UL L 139, 30.4.2004, str. 1), Uredba (ES) 

št. 1935/2004 o materialih in izdelkih, 

namenjenih za stik z živili, ter druga 

ustrezna zakonodaja, povezana z varnostjo 

hrane, higieno in označevanjem 
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(UL L 338, 13.11.2004, str. 4). (UL L 338, 13.11.2004, str. 4). 

Or. en 

Obrazložitev 

Podčrtati je treba, da države članice lahko prosto usmerjajo svoje ukrepe, ti pa morajo biti 

sorazmerni z resnostjo tveganja za smetenje morja, pri čemer bi morali imeti najresnejši 

primeri prednost. 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 12 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (12a) Filtri za tobačne proizvode so 

drugi najbolj onesnažujoči plastični 

proizvod za enkratno uporabo. Čeprav se 

zdi, da se tržni delež celuloznih filtrov za 

tobačne proizvode, pridobljenih iz rastlin, 

povečuje, sprejemljivost razpoložljivih 

alternativnih proizvodov ni jasna. Poleg 

tega se ogromen vpliv, ki ga imajo tobačni 

proizvodi s filtri na okolje, ne sme 

zanemariti, saj filter lahko razpade na 

manjše plastične koščke. Rabljeni tobačni 

filtri vsebujejo tudi številne za okolje 

strupene kemikalije, med katerimi je vsaj 

50 znanih snovi, ki so rakotvorne za ljudi, 

pa tudi težke kovine, ki lahko pronicajo iz 

filtra in onesnažijo okoliška zemljišča, 

zrak in morsko okolje. Da bi se lotili 

vprašanja čiščenja odpadkov po uporabi 

in odgovornega odlaganja, so za tobačne 

proizvode s filtri potrebni zelo različni 

ukrepi, ki segajo od razširjene 

odgovornosti proizvajalca do zmanjšanja 

števila filtrov za enkratno uporabo. 

Or. en 

Obrazložitev 

Glede na podatke, ki jih je predložila Evropska komisija, se filtri za tobačne proizvode med 

plastičnimi proizvodi za enkratno uporabo, ki prispevajo k smetenju morja, uvrščajo na drugo 

mesto za plastičnimi steklenicami. V predlogu Komisije se določbe, ki obravnavajo filtre za 
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tobačne proizvode, nanašajo na razširjeno odgovornost proizvajalcev tobaka in ukrepe 

ozaveščanja, vendar bi bilo treba predlog spremeniti in mu dodati cilje zmanjšanja porabe 

cigaretnih filtrov. 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 12 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (12b) Direktiva 94/62/ES, kot je bila 

spremenjena z Direktivo (EU) 2015/720, 

določa zahtevo, da mora Komisija do maja 

2017 opraviti zakonodajni pregled 

ukrepov za zmanjšanje potrošnje zelo 

lahkih plastičnih nosilnih vrečk, pri kateri 

mora izhajati iz vplivov življenjskega 

cikla. Komisija do zdaj ni opravila 

navedenega pregleda. Glede na veliko 

verjetnost, da bodo take plastične vrečke 

pristale med smetmi, je ustrezno uvesti 

ukrepe za omejitev njihovega dajanja na 

trg, razen za uporabo, ki je nujno 

potrebna. Zelo lahke plastične nosilne 

vrečke se ne bi smele dajati na trg kot 

embalaža za razsuta živila, razen če se to 

zahteva zaradi higienskih razlogov, na 

primer za pakiranje vlažnih živil (npr. 

surovega mesa, rib ali mlečnih izdelkov). 

Za zelo lahke plastične nosilne vrečke, za 

katere ta tržna omejitev ne velja, se še 

naprej uporabljajo obstoječe določbe, 

uvedene z Direktivo (EU) 2015/720. 

Or. en 

Obrazložitev 

V zakonodaji o zmanjšanju plastičnih vrečk so bili ukrepi za zmanjšanje zelo lahkih plastičnih 

nosilnih vrečk puščeni odprti in zanje velja klavzula o pregledu. Ta predlog pomeni priložnost 

za napredek pri ukrepih glede teh vrečk, ki zlahka pristanejo med smetmi in za katere 

obstajajo alternativni proizvodi.. 
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Predlog spremembe  11 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 13 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Pokrovčki in zamaški vsebnikov za 

pijačo, katerih velik del je izdelan iz 

plastike, spadajo med plastične proizvode 

za enkratno uporabo, ki so najpogosteje 

najdeni na obalah Unije. Zato bi moralo 

biti dajanje na trg vsebnikov za pijačo, ki 

so plastični proizvodi za enkratno uporabo, 

dovoljeno le, če izpolnjujejo posebne 

zahteve glede zasnove proizvodov, ki 

znatno zmanjšujejo uhajanje pokrovčkov in 

zamaškov vsebnikov za pijačo v okolje. Za 

vsebnike za pijačo, ki so plastični 

proizvodi in embalaža za enkratno 

uporabo, je ta zahteva dodana osnovnim 

zahtevam glede sestave ter možnosti 

ponovne uporabe in predelave embalaže, 

vključno z recikliranjem, ki so določene v 

Prilogi II k Direktivi 94/62/EGS. Za lažje 

zagotavljanje skladnosti z zahtevo glede 

zasnove proizvodov in za zagotovitev 

nemotenega delovanja notranjega trga je 

treba oblikovati harmonizirani standard, 

sprejet v skladu z Uredbo (EU) 

št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in 

Sveta, skladnost s takim standardom pa bi 

morala omogočati domnevo o skladnosti z 

navedenimi zahtevami. Za razvoj 

harmoniziranega standarda in omogočanje 

proizvajalcem, da svoje proizvodne verige 

prilagodijo izpolnjevanju zahteve glede 

zasnove proizvodov, bi bilo treba 

predvideti dovolj časa. 

(13) Pokrovčki in zamaški vsebnikov za 

pijačo, katerih velik del je izdelan iz 

plastike, spadajo med plastične proizvode 

za enkratno uporabo, ki so najpogosteje 

najdeni na obalah Unije. Zato bi moralo 

biti dajanje na trg vsebnikov za pijačo, ki 

so plastični proizvodi za enkratno uporabo, 

dovoljeno le, če izpolnjujejo posebne 

zahteve glede zasnove proizvodov, ki 

znatno zmanjšujejo uhajanje pokrovčkov in 

zamaškov vsebnikov za pijačo v okolje. Za 

vsebnike za pijačo, ki so plastični 

proizvodi in embalaža za enkratno 

uporabo, je ta zahteva dodana osnovnim 

zahtevam glede sestave ter možnosti 

ponovne uporabe in predelave embalaže, 

vključno z recikliranjem, ki so določene v 

Prilogi II k Direktivi 94/62/EGS. Za lažje 

zagotavljanje skladnosti z zahtevo glede 

zasnove proizvodov in za zagotovitev 

nemotenega delovanja notranjega trga je 

treba oblikovati harmonizirani standard, 

sprejet v skladu z Uredbo (EU) 

št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in 

Sveta45, skladnost s takim standardom pa bi 

morala omogočati domnevo o skladnosti z 

navedenimi zahtevami. Za razvoj 

harmoniziranega standarda in omogočanje 

proizvajalcem, da svoje proizvodne verige 

prilagodijo izpolnjevanju zahteve glede 

zasnove proizvodov, bi bilo treba 

predvideti dovolj časa. Da bi zagotovili 

krožno uporabo plastičnih proizvodov, je 

treba zagotoviti uvajanje recikliranih 

materialov na trg. Zato je primerno uvesti 

zahtevo po obvezni minimalni vsebnosti 

reciklirane plastike v nekaterih 

proizvodih. Dajanje na trg vsebnikov za 

pijačo, ki so plastični proizvodi za 

enkratno uporabo, bi moralo biti do leta 

2025 dovoljeno le, če so narejeni iz vsaj 25 

% reciklirane vsebine.  
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__________________ __________________ 

45Uredba (EU) št. 1025/2012 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 

o evropski standardizaciji, spremembi 

direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS 

ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 

97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 

2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta ter 

razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in 

Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta (UL L 316, 

14.11.2012, str. 12). 

45Uredba (EU) št. 1025/2012 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 

o evropski standardizaciji, spremembi 

direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS 

ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 

97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 

2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta ter 

razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in 

Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta (UL L 316, 

14.11.2012, str. 12). 

Or. en 

Obrazložitev 

Številni udeleženci v sektorju hrane in pijače so se zavezali, da bodo proizvajali plastične 

steklenice, ki vsebujejo vsaj 25 % reciklirane plastike. Pomembno je podpreti to zavezo 

industrije, ki je neposredno vključena v celovito rešitev velike težave z morskimi odpadki. 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 13 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (13a) Okoljsko primerna zasnova 

plastike in plastičnih proizvodov, pri 

kateri se zahteve glede ponovne uporabe 

in recikliranja upoštevajo že v fazi 

zasnove, je ključnega pomena za krožno 

gospodarstvo in bo prispevala k 

zmanjšanju smetenja. Zato je pomembno, 

da se načelo okoljsko primerne zasnove 

prek ustrezne regulacije proizvodov razširi 

na vse skupine proizvodov. Ukrepe iz te 

direktive je zato treba dopolniti z revizijo 

in okrepitvijo bistvenih zahtev iz Direktive 

94/62/ES, kot je bila spremenjena z 

Direktivo (EU) 2018/85211a. Komisija bi 

morala v ta namen do konca leta 2020 

pripraviti predlog, ki bo na podlagi ocen 

življenjskega cikla upošteval relativne 

lastnosti različnih embalažnih materialov, 

in bo usmerjen zlasti v preprečevanje in v 
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zasnovo za krožnost.  

 ______________ 

 1aDirektiva (EU) 2018/852 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o 

embalaži in odpadni embalaži (UL L 150, 

14.6.2018, str. 141). 

Or. en 

Obrazložitev 

Eden izmed glavnih ciljev, ki jih je treba doseči, je inovativna zasnova proizvodov, da se 

prepreči smetenje s plastiko. 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 14 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) Nekateri plastični proizvodi za 

enkratno uporabo končajo v okolju zaradi 

neustreznega odstranjevanja prek 

kanalizacije ali drugega neustreznega 

spuščanja v okolje. Zato bi morale za 

plastične proizvode za enkratno uporabo, 

ki se pogosto odvržejo v kanalizacijo ali 

drugače neustrezno odstranijo, veljati 

zahteve za označevanje. Z označevanjem 

bi bilo treba potrošnike obveščati o 

ustreznih možnostih odstranjevanja 

odpadkov in/ali možnostih odstranjevanja, 

ki se jim je treba izogibati, in/ali negativnih 

vplivih odpadkov na okolje zaradi 

neustreznega odstranjevanja. Komisiji bi 

bilo treba podeliti pooblastila za 

vzpostavitev usklajenega načina 

označevanja, pri čemer bi morala, kjer je to 

ustrezno, preveriti dojemanje predlaganega 

označevanja pri reprezentativnih skupinah 

potrošnikov, da bi zagotovila, da je 

učinkovito in da ga je mogoče jasno 

razumeti. 

(14) Nekateri plastični proizvodi za 

enkratno uporabo končajo v okolju zaradi 

neustreznega odstranjevanja prek 

kanalizacije ali drugega neustreznega 

spuščanja v okolje. Poleg tega lahko 

znatno poškodujejo kanalizacijska 

omrežja, saj ovirajo delovanje črpalk in 

mašijo cevi. Zato bi morale za plastične 

proizvode za enkratno uporabo, ki se 

pogosto odvržejo v kanalizacijo ali drugače 

neustrezno odstranijo, veljati zahteve za 

označevanje. Z označevanjem bi bilo treba 

potrošnike obveščati o ustreznih možnostih 

odstranjevanja odpadkov in/ali možnostih 

odstranjevanja, ki se jim je treba izogibati, 

in/ali negativnih vplivih odpadkov na 

okolje in gospodarstvo zaradi neustreznega 

odstranjevanja. Komisija bi morala 

upoštevati prostovoljne sporazume v 

posameznih sektorjih, sprejete z namenom 

določitve jasnih pravil za označevanje, da 

bi na primer z uporabo logotipa 

potrošnike obveščali, ali je proizvod 

primeren za recikliranje ali ne. Komisiji 

bi bilo treba podeliti pooblastila za 

vzpostavitev usklajenega načina 



 

PR\1155806SL.docx 17/41 PE623.714v01-00 

 SL 

označevanja, pri čemer bi morala, kjer je to 

ustrezno, preveriti dojemanje predlaganega 

označevanja pri reprezentativnih skupinah 

potrošnikov, da bi zagotovila, da je 

učinkovito in da ga je mogoče jasno 

razumeti. 

Or. en 

Obrazložitev 

Številni plastični proizvodi za enkratno uporabo, na primer mokri robčki, filtri za tobačne 

proizvode in vatirane palčke, lahko zaradi neustreznih načinov odlaganja zaidejo v 

kanalizacijsko omrežje. V večini naprav za zbiranje in obdelavo odpadne vode plastične 

proizvode za enkratno uporabo odstranijo. Poplavljanja v kombiniranih kanalizacijskih 

sistemih pa lahko povzročijo neposreden izpust, zato del teh plastičnih proizvodov lahko zaide 

v vodna telesa, kar ima negativen vpliv na okolje. Glej obrazložitev predloga spremembe k 

členu 7(2). 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 15 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) Kar zadeva plastične proizvode za 

enkratno uporabo, za katere ne obstajajo 

enostavno dostopni, primerni in bolj 

trajnostni alternativni proizvodi, bi morale 

države članice v skladu z načelom 

„onesnaževalec plača“ uvesti tudi sheme 

razširjene odgovornosti proizvajalca za 

kritje stroškov ravnanja z odpadki in 

njihovega odstranjevanja, pa tudi stroškov 

ukrepov ozaveščanja za preprečevanje 

nastajanja in zmanjšanje količine takih 

odpadkov. 

(15) Kar zadeva plastične proizvode za 

enkratno uporabo, za katere ne obstajajo 

enostavno dostopni, primerni in bolj 

trajnostni alternativni proizvodi, bi morale 

države članice v skladu z načelom 

„onesnaževalec plača“ uvesti tudi sheme 

razširjene odgovornosti proizvajalca za 

kritje stroškov ravnanja z odpadki in 

njihovega odstranjevanja, pri katerih bi 

morala veljati deljena odgovornost, pa 

tudi stroškov ukrepov ozaveščanja za 

preprečevanje nastajanja in zmanjšanje 

količine takih odpadkov, usmerjenih v 

neustrezno ravnanje potrošnikov. 

Or. en 

Obrazložitev 

Glej obrazložitev k členu 8(2). 
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Predlog spremembe  15 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 16 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) Velik del plastike v morskih 

odpadkih, ki izvira iz opuščenega, 

izgubljenega in zavrženega ribolovnega 

orodja, ki vsebuje plastiko, kaže, da 

veljavne pravne zahteve46 ne zagotavljajo 

zadostnih spodbud za vračanje takega 

ribolovnega orodja na obalo za zbiranje in 

obdelavo. S sistemom posrednih pristojbin, 

predvidenim v zakonodaji Unije o 

pristaniških sprejemnih zmogljivostih za 

sprejem odpadkov z ladij, je odvzeta 

spodbuda za ladje, da svoje odpadke 

spuščajo v morje, in zagotovljena pravica 

do oddaje odpadkov. Vendar bi moral 

navedeni sistem biti dopolnjen z dodatnimi 

finančnimi spodbudami za ribiče, da bi 

svoje zavrženo ribolovno orodje dostavili 

na obalo, da bi se izognili morebitnemu 

zvišanju neposredne pristojbine za 

odpadke, ki jo je treba plačati. Ker imajo 

plastični sestavni deli ribolovnega orodja 

velik potencial za recikliranje, bi morale 

države članice v skladu z načelom 

„onesnaževalec plača“ uvesti razširjeno 

odgovornost proizvajalca za ribolovno 

orodje, ki vsebuje plastiko, za olajšanje 

ločenega zbiranja odpadnega ribolovnega 

orodja in financiranje ustreznega ravnanja s 

takim odpadnim ribolovnim orodjem, zlasti 

recikliranja. 

(16) Velik del plastike v morskih 

odpadkih, ki izvira iz opuščenega, 

izgubljenega in zavrženega ribolovnega 

orodja, ki vsebuje plastiko, kaže, da 

veljavne pravne zahteve46 ne zagotavljajo 

zadostnih spodbud za vračanje takega 

ribolovnega orodja na obalo za zbiranje in 

obdelavo. Po drugi strani so nekateri 

ukrepi že določeni v Uredbi Sveta (ES) št. 

1224/2009, zlasti v določbi, ki zahteva, da 

kapitan ribiškega plovila Unije v 24 urah 

poroča pristojnemu organu svoje države 

članice zastave o morebitni izgubi 

ribolovnega orodja, ki ga ni mogoče 

pobrati iz morja. Spremljanje izgub 

ribiške opreme v okviru Uredbe (ES) št. 

1224/2009 pa žal ni dosledno. Poleg tega 

je s sistemom posrednih pristojbin, 

predvidenim v zakonodaji Unije o 

pristaniških sprejemnih zmogljivostih za 

sprejem odpadkov z ladij, je odvzeta 

spodbuda za ladje, da svoje odpadke 

spuščajo v morje, in zagotovljena pravica 

do oddaje odpadkov. Vendar bi moral 

navedeni sistem biti dopolnjen z dodatnimi 

finančnimi spodbudami za ribiče, da bi 

svoje zavrženo ribolovno orodje dostavili 

na obalo, da bi se izognili morebitnemu 

zvišanju neposredne pristojbine za 

odpadke, ki jo je treba plačati. Ker imajo 

plastični sestavni deli ribolovnega orodja 

velik potencial za recikliranje, bi morale 

države članice v skladu z načelom 

„onesnaževalec plača“ uvesti razširjeno 

odgovornost proizvajalca za ribolovno 

orodje, ki vsebuje plastiko, za olajšanje 

ločenega zbiranja odpadnega ribolovnega 

orodja in financiranje ustreznega ravnanja s 

takim odpadnim ribolovnim orodjem, zlasti 

recikliranja. V okviru takih sistemov bi 

bilo treba zagotoviti prilagojene finančne 

prispevke za orodje, zasnovano za 
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ponovno uporabo in recikliranje, v skladu 

z zahtevami Direktive 2008/98/ES. 

__________________ __________________ 

46Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009, 

Direktiva 2000/59/ES in 

Direktiva 2008/98/ES. 

46Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009, 

Direktiva 2000/59/ES in 

Direktiva 2008/98/ES. 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlog dopolnjuje in krepi veljavno evropsko zakonodajo o ribolovnem orodju, saj poleg 

tega, da omogoča pridobivanje podatkov o izgubi ribolovnega orodja, uvaja razširjeno 

odgovornost proizvajalca za ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko. 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 18 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(18) Za preprečevanje smetenja in 

drugih neustreznih oblik odstranjevanja, ki 

povzročajo nastajanje morskih odpadkov, 

ki vsebujejo plastiko, morajo biti 

potrošniki ustrezno obveščeni o 

najprimernejših razpoložljivih možnostih 

odstranjevanja odpadkov in/ali možnostih 

odstranjevanja, ki se jim je treba izogibati, 

dobrih praksah v zvezi z odstranjevanjem 

odpadkov in vplivu slabih praks 

odstranjevanja na okolje, pa tudi o 

plastičnih materialih v nekaterih plastičnih 

proizvodih za enkratno uporabo in 

ribolovnem orodju. Zato bi bilo treba od 

držav članic zahtevati, da sprejmejo ukrepe 

ozaveščanja za zagotovitev, da so 

potrošnikom zagotovljene take informacije. 

Informacije ne bi smele vključevati nobene 

promocijske vsebine, ki bi spodbujala 

uporabo plastičnih proizvodov za enkratno 

uporabo. Države članice bi morale imeti 

možnost, da izberejo ukrepe, ki so 

najprimernejši glede na naravo proizvoda 

ali njegovo uporabo. Proizvajalci plastičnih 

proizvodov za enkratno uporabo in 

(18) Za preprečevanje smetenja in 

drugih neustreznih oblik odstranjevanja, ki 

povzročajo nastajanje morskih odpadkov, 

ki vsebujejo plastiko, morajo biti 

potrošniki ustrezno obveščeni o 

najprimernejših razpoložljivih možnostih 

odstranjevanja odpadkov in/ali možnostih 

odstranjevanja, ki se jim je treba izogibati, 

dobrih praksah v zvezi z odstranjevanjem 

odpadkov in vplivu slabih praks 

odstranjevanja na okolje, pa tudi o 

plastičnih materialih v nekaterih plastičnih 

proizvodih za enkratno uporabo in 

ribolovnem orodju ter o razpoložljivih 

alternativnih proizvodih, ki so že na trgu. 

Zato bi bilo treba od držav članic zahtevati, 

da sprejmejo ukrepe ozaveščanja za 

zagotovitev, da so potrošnikom 

zagotovljene take informacije. Informacije 

ne bi smele vključevati nobene 

promocijske vsebine, ki bi spodbujala 

uporabo plastičnih proizvodov za enkratno 

uporabo. Države članice bi morale imeti 

možnost, da izberejo ukrepe, ki so 

najprimernejši glede na naravo proizvoda 
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ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, bi 

morali v okviru svoje obveznosti razširjene 

odgovornosti proizvajalca kriti stroške 

ukrepov ozaveščanja. 

ali njegovo uporabo. Proizvajalci plastičnih 

proizvodov za enkratno uporabo in 

ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, bi 

morali v okviru svoje obveznosti razširjene 

odgovornosti proizvajalca kriti stroške 

ukrepov ozaveščanja. 

Or. en 

Obrazložitev 

Če želi Evropska unija zmanjšati uporabo plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, je 

treba potrošnike bolje informirati o obstoječih alternativnih proizvodih. 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 19 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(19) Direktiva 2008/98/ES določa 

splošne minimalne zahteve za shemo 

razširjene odgovornosti proizvajalca. 

Navedene zahteve bi se morale uporabljati 

za sheme razširjene odgovornosti 

proizvajalca, vzpostavljene s to direktivo. 

Vendar ta direktiva določa dodatne zahteve 

v zvezi z razširjeno odgovornostjo 

proizvajalca, na primer zahtevo, da bi 

moral proizvajalec nekaterih plastičnih 

proizvodov za enkratno uporabo kriti 

stroške odstranjevanja odpadkov. 

(19) Direktiva 2008/98/ES določa 

splošne minimalne zahteve za shemo 

razširjene odgovornosti proizvajalca. 

Navedene zahteve bi se morale uporabljati 

za sheme razširjene odgovornosti 

proizvajalca, vzpostavljene s to direktivo. 

Vendar ta direktiva določa dodatne zahteve 

v zvezi z razširjeno odgovornostjo 

proizvajalca, na primer zahtevo, da bi 

moral proizvajalec nekaterih plastičnih 

proizvodov za enkratno uporabo kriti 

stroške ukrepov ozaveščanja. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ta zakonodaja bi morala vsebovati določbe glede deljene odgovornosti za kritje stroškov 

odstranjevanja odpadkov, kadar gre za vprašanje neustreznega ravnanja potrošnika. 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 20 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(20) Plastenke za pijačo, ki so plastični 

proizvodi za enkratno uporabo, so eden od 

najpogosteje najdenih morskih odpadkov 

na obalah Unije. To je posledica 

neučinkovitih sistemov ločenega zbiranja 

in nizke udeležbe potrošnikov v takih 

sistemih. Spodbujati je treba učinkovitejše 

sisteme ločenega zbiranja, zato bi bilo 

treba določiti minimalni cilj glede ločenega 

zbiranja plastenk za pijačo, ki so plastični 

proizvodi za enkratno uporabo. Državam 

članicam bi moralo biti omogočeno, da 

dosežejo ta minimalni cilj z določitvijo 

ciljev glede ločenega zbiranja za plastenke 

za pijačo, ki so plastični proizvodi za 

enkratno uporabo, v okviru shem razširjene 

odgovornosti proizvajalca ali z 

vzpostavitvijo shem kavcij ali s katerim 

koli drugim ukrepom, ki se jim zdi 

ustrezen. To bo neposredno pozitivno 

vplivalo na stopnjo zbiranja, kakovost 

zbranega materiala in kakovost recikliranih 

materialov, s čimer se bodo ponudile 

priložnosti za industrijo recikliranja in trg 

za reciklirane materiale. 

(20) Plastenke za pijačo (z zamaški in 

pokrovčki), ki so plastični proizvodi za 

enkratno uporabo, so eden od najpogosteje 

najdenih morskih odpadkov na obalah 

Unije. To je posledica neučinkovitih 

sistemov ločenega zbiranja in nizke 

udeležbe potrošnikov v takih sistemih. 

Spodbujati je treba učinkovitejše sisteme 

ločenega zbiranja, zato bi bilo treba 

določiti minimalni cilj glede ločenega 

zbiranja plastenk za pijačo, ki so plastični 

proizvodi za enkratno uporabo. Državam 

članicam bi moralo biti omogočeno, da 

dosežejo ta minimalni cilj z določitvijo 

ciljev glede ločenega zbiranja za plastenke 

za pijačo, ki so plastični proizvodi za 

enkratno uporabo, v okviru shem razširjene 

odgovornosti proizvajalca ali z 

vzpostavitvijo shem kavcij ali   

avtomatiziranega sistema zbiranja ali 

katerega koli drugega ukrepa, ki se jim 

zdi ustrezen. Ta minimalni cilj zbiranja bi 

morala spremljati zahteva glede specifične 

vsebnosti recikliranega materiala za 

plastične steklenice, s čimer bi zagotovili, 

da bo povečana količina zbrane plastike 

ponovno uporabljena ali reciklirana in 

nato ponovno uvedena v krožno 

gospodarstvo. Zato bo to neposredno 

pozitivno vplivalo na stopnjo zbiranja in 

recikliranja, kakovost zbranega materiala 

in kakovost recikliranih materialov, s čimer 

se bodo ponudile nove priložnosti za 

industrijo recikliranja in trg za reciklirane 

materiale. 

Or. en 

Obrazložitev 

Glej obrazložitev k členu 9. 
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Predlog spremembe  19 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Cilj te direktive je preprečiti in zmanjšati 

vpliv nekaterih plastičnih proizvodov na 

okolje, zlasti vodno okolje, in zdravje ljudi 

ter spodbujati prehod na krožno 

gospodarstvo z inovativnimi poslovnimi 

modeli, proizvodi in materiali ter s tem tudi 

prispevati k učinkovitemu delovanju 

notranjega trga. 

Cilj te direktive je zagotoviti, da bo Unija 

prispevala k reševanju globalnega 

problema morskih odpadkov, ki nastajajo 

zaradi plastičnih proizvodov, s 

preprečevanjem in zmanjševanjem vpliva 

nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, 

zlasti vodno okolje, in zdravje ljudi ter s 

spodbujanjem prehoda na krožno 

gospodarstvo z inovativnimi poslovnimi 

modeli, proizvodi in materiali ter s tem tudi 

prispevati k učinkovitemu delovanju 

notranjega trga. 

Or. en 

Obrazložitev 

Treba bi bilo bolj poudariti cilj predloga: delež Evropske unije pri ustvarjanju morskih 

odpadkov na globalni ravni je relativno majhen, saj se v njej porabi približno 16 % vseh 

plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na svetu. Lahko pa prevzame pomembno vlogo pri 

iskanju rešitve in z dajanjem zgleda zažene pozitivni cikel.   

 

Predlog spremembe  20 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 1 – točka 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) „plastični proizvod za enkratno 

uporabo“ pomeni proizvod, ki je v celoti 

ali delno izdelan iz plastike ter ni 

zasnovan, oblikovan ali dan na trg, da bi v 

svojem življenjskem ciklu opravil več poti 

ali kroženj z njegovo vrnitvijo 

proizvajalcu za ponovno polnjenje ali 

ponovno uporabo za isti namen, za 

katerega je bil zasnovan; 

(2) „plastični proizvod za enkratno 

uporabo“ pomeni proizvod, ki je v celoti 

ali delno izdelan iz plastike ter je zasnovan, 

oblikovan ali dan na trg z namenom, da se 

uporabi samo enkrat, oziroma se dejansko 

uporabi samo enkrat, preden se zavrže. 

Or. en 
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Obrazložitev 

Pozitivna opredelitev v primerjavi s privzeto opredelitvijo prinaša večjo pravno jasnost. Člen 

zajema dve hipotezi: (1) proizvodi, zasnovani tako, da bi se uporabili samo enkrat (čeprav so 

bili dejansko večkrat ponovno uporabljeni), in (2) proizvodi, ki bi se lahko uporabili večkrat, 

vendar se dejansko uporabijo samo enkrat. 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 1 – točka 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2a) „zelo lahke plastične nosilne 

vrečke“ pomeni zelo lahke plastične 

nosilne vrečke, kot so opredeljene v členu 

3(1d) Direktive 94/62/ES; 

Or. en 

Obrazložitev 

Opredelitev se nanaša na predloge sprememb, s katerimi se ta kategorija proizvodov vključi v 

področje uporabe direktive, zlasti v člen 5 o omejitvah glede dajanja na trg. 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog direktive 

Člen 3 – odstavek 1 – točka 14 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (14a) „tobačni proizvodi“ pomeni 

proizvodi, kot so opredeljeni v členu 2(4) 

Direktive 2014/40/EU; 

Or. en 

Obrazložitev 

Opredelitev se nanaša na predlog spremembe, s katerimi se ta kategorija proizvodov doda v 

člen 4 Direktive o zmanjševanju porabe. Na voljo so uspešno delujoči alternativni proizvodi, s 

katerimi se lahko nadomestijo tobačni filtri na osnovi celuloze, ki vsebujejo plastiko. Čeprav 

so ti alternativni proizvodi okolju prijazni in biorazgradljivi, jih tobačna industrija še ni 

osvojila. 

 



 

PE623.714v01-00 24/41 PR\1155806SL.docx 

SL 

Predlog spremembe  23 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice do [šest let po roku za 

prenos te direktive] sprejmejo potrebne 

ukrepe za dosego znatnega zmanjšanja 

porabe plastičnih proizvodov za enkratno 

uporabo iz dela A Priloge na svojem 

ozemlju. 

Države članice do [štiri leta po roku za 

prenos te direktive] sprejmejo potrebne 

ukrepe za dosego znatnega zmanjšanja 

porabe plastičnih proizvodov za enkratno 

uporabo iz dela A Priloge na svojem 

ozemlju. Države članice sprejmejo načrte 

za doseganje tega zmanjšanja, vključno s 

posebnimi  kvantitativnimi cilji za 

zmanjšanje in sprejetimi ukrepi. Načrti se 

predložijo Komisiji in se po potrebi 

posodabljajo. Komisija lahko o sprejetih 

načrtih izda priporočila. 

Or. en 

Obrazložitev 

Pri določanju časovnega razporeda se države članice zgledujejo po časovnem razporedu iz 

direktive z dne 29. aprila 2015 o lahkih plastičnih nosilnih vrečkah. Kljub temu so predvidene 

prilagoditve s prožnejšim časovnim razporedom, da se upošteva tekoče pomanjkanje 

podatkov o ukrepih za zmanjšanje porabe posod za živila in plastičnih lončkov v državah 

članicah. Štiri leta je dovolj dolgo časovno obdobje, da države članice na svojem ozemlju 

dosežejo natančno opredeljene cilje glede zmanjšanja proizvodov iz člena 4.  

 

Predlog spremembe  24 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Komisija lahko sprejme izvedbeni 

akt, ki določa metodologijo za izračun in 

preverjanje znatnega zmanjšanja porabe 

plastičnih proizvodov za enkratno uporabo 

iz odstavka 1. Tak izvedbeni akt se sprejme 

v skladu s postopkom pregleda iz 

člena 16(2). 

2. Komisija do ... [12 mesecev pred 

rokom za prenos te direktive] sprejme 

izvedbeni akt, ki določa metodologijo za 

izračun in preverjanje znatnega zmanjšanja 

porabe plastičnih proizvodov za enkratno 

uporabo iz odstavka 1. Tak izvedbeni akt 

se sprejme v skladu s postopkom pregleda 

iz člena 16(2).  

Or. en 
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Obrazložitev 

Izvedbeni akt za določitev metodologije je nujen zaradi ustreznega izvajanja cilja o 

zmanjšanju.  

 

Predlog spremembe  25 

Predlog direktive 

Člen 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 4a 

 Zmanjšanje odpadkov tobačnih 

proizvodov  

 Države članice sprejmejo naslednje 

ukrepe za zmanjšanje škode, ki jo 

povzročajo odpadki tobačnih proizvodov, 

zlasti filtri za tobačne proizvode, ki 

vsebujejo plastiko: 

 (a)  sprejetje in izvajanje razširjene 

odgovornosti proizvajalca v skladu s 

členom 8, s katero se od proizvajalcev 

tobačnih proizvodov zahteva, da 

financirajo organizacije za usmerjanje, ki 

se ustanovijo in upravljajo neodvisno od 

proizvajalca, da bi preprečevali, 

zmanjševali in blažili nastajanje odpadkov 

tobačnih proizvodov, zlasti odpadkov 

plastičnih proizvodov za enkratno 

uporabo, vključno s filtri, ki so sestavni 

del tobačnih proizvodov ali se dajejo v 

promet za uporabo s tobačnimi proizvodi, 

ter, kjer je mogoče, odpadkov iz drugih faz 

življenjskega cikla tobaka; 

 (b)  določitev ciljev glede zmanjšanja 

za plastične filtre za tobačne proizvode 

zaradi zmanjšanja odpadkov po uporabi, 

kot sledi: 50 % do leta 2025 in 80 % do 

leta 2030 v primerjavi z ravnmi iz leta 

2014, da bi te filtre  sčasoma nadomestili z 

alternativnimi filtri, ki so okolju prijazni; 

 (c)  razširitev obstoječih zakonov in 

davčnih politik, ki se uporabljajo za 

tobačne proizvode in prodajo tobaka, z 

ukrepi, usmerjenimi v postopno 
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zmanjšanje plastičnih proizvodov za 

enkratno uporabo, ki jih tobačni proizvodi 

vsebujejo ali se tržijo za uporabo s 

tobačnimi proizvodi, vključno s filtri; 

 (d)  sprejetje zakonodajnih in drugih 

gospodarskih ukrepov za obravnavanje 

okoljske škode. 

Or. en 

Obrazložitev 

Glede na številke, ki jih je posredovala Evropska komisija, se filtri za tobačne proizvode med 

plastičnimi proizvodi za enkratno uporabo, ki najbolj prispevajo k smetenju morja, uvrščajo 

na drugo mesto za plastičnimi steklenicami. Edine določbe, ki se v predlogu Komisije 

nanašajo na proizvajalce tobaka, so tiste  glede razširjene odgovornosti proizvajalca in 

ukrepov ozaveščanja, poročevalka pa bi šla dlje, zato predlaga širok nabor ukrepov, kot so 

cilji glede zmanjšanja porabe za filtre za tobačne proizvode. 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog direktive 

Člen 6 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice zagotovijo, da se 

lahko plastični proizvodi za enkratno 

uporabo, ki so navedeni v delu C Priloge in 

imajo pokrovčke in zamaške, katerih velik 

del je izdelan iz plastike, dajo na trg le, če 

pokrovčki in zamaški med fazo predvidene 

uporabe proizvoda ostanejo pritrjeni na 

vsebnik. 

1. Države članice zagotovijo, da se 

lahko plastični proizvodi za enkratno 

uporabo, ki so navedeni v delu C Priloge in 

imajo pokrovčke in zamaške, katerih velik 

del je izdelan iz plastike, dajo na trg le, če 

pokrovčki in zamaški med fazo predvidene 

uporabe proizvoda ostanejo pritrjeni na 

vsebnik. Z odstopanjem od prejšnjega 

odstavka se pri gaziranih pijačah ne sme 

zahtevati, da pokrovčki in zamaški 

ostanejo pritrjeni na vsebnik, za kar velja 

postopek ocenjevanja in pregleda iz člena 

15. 

Or. en 

Obrazložitev 

Pokrovčki in zamaški, ki ostanejo pritrjeni na vsebnik, obstajajo zaradi nekaterih načinov 

uporabe, vendar Komisija v svoji oceni učinka ni ocenila, ali so primerni za vse „vsebnike za 

pijačo“. Za gazirane pijače na primer trenutno ni rešitve, saj omenjeni pokrovčki in zamaški 

ne omogočajo ustreznega zmanjšanja tlaka. 
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Predlog spremembe  27 

Predlog direktive 

Člen 6 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Države članice zagotovijo, da se do 

leta 2025 proizvodi iz odstavka 1 

proizvedejo z najmanj 25 % vsebnostjo 

recikliranih materialov. 

 Komisija do leta 2022 sprejme izvedbene 

akte, ki določajo metodologijo za izračun 

vsebnosti recikliranih materialov. Ti 

izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 

postopkom pregleda iz člena 16(2) te 

direktive. 

Or. en 

Obrazložitev 

Številni udeleženci v sektorju hrane in pijače so se zavezali, da bodo proizvajali plastične 

steklenice, ki vsebujejo vsaj 25 % reciklirane plastike. Pomembno je podpreti to zavezo 

industrije, ki je neposredno vključena v celovito rešitev pereče problematike morskih 

odpadkov. 

 

Predlog spremembe  28 

Predlog direktive 

Člen 7 – odstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) prisotnosti plastike v proizvodu. (c) prisotnosti plastike v proizvodu in 

po potrebi razpoložljivosti alternativnih 

proizvodov; 

Or. en 

Obrazložitev 

Pomembne informacije, ki lahko vplivajo na izbiro potrošnikov. 
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Predlog spremembe  29 

Predlog direktive 

Člen 7 – odstavek 1 – točka c a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ca) prisotnosti snovi, ki vzbujajo veliko 

zaskrbljenost in so uvrščene na seznam za 

avtorizacijo v okviru uredbe REACH, v 

proizvodu.  

Or. en 

Obrazložitev 

Potrošnike je treba obvestiti o prisotnosti strupenih snovi v proizvodu. 

 

Predlog spremembe  30 

Predlog direktive 

Člen 7 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Komisija … [12 mesecev pred 

rokom za prenos te direktive] sprejme 

izvedbeni akt, ki določa specifikacije za 

oznako iz odstavka 1. Tak izvedbeni akt se 

sprejme v skladu s postopkom pregleda iz 

člena 16(2). 

2. Komisija … [12 mesecev pred 

rokom za prenos te direktive] sprejme 

izvedbeni akt, ki določa specifikacije za 

oznako iz odstavka 1, pri čemer upošteva 

prostovoljne sporazume v posameznih 

sektorjih, ki določajo jasna pravila o 

označevanju, s katerimi se potrošnika z 

uporabo logotipa obvesti, ali je proizvod 

primeren za recikliranje ali ne. Tak 

izvedbeni akt se sprejme v skladu s 

postopkom pregleda iz člena 16(2). 

Or. en 

Obrazložitev 

Komisija mora v svoji analizi pred objavo izvedbenega akta upoštevati prostovoljne 

sporazume, ki so bili sprejeti v nekaterih industrijskih sektorjih v korist jasnega in berljivega 

označevanja, na primer glede mokrih robčkov. 
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Predlog spremembe  31 

Predlog direktive 

Člen 8 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice zagotovijo, da se v 

skladu z določbami o razširjeni 

odgovornosti proizvajalca iz 

Direktive 2008/98/ES sheme razširjene 

odgovornosti proizvajalca vzpostavijo za 

vse plastične proizvode za enkratno 

uporabo iz dela E Priloge, ki so dani na trg 

Unije. 

1. Države članice zagotovijo, da se v 

skladu z določbami o razširjeni 

odgovornosti proizvajalca iz 

Direktive 2008/98/ES sheme razširjene 

odgovornosti proizvajalca vzpostavijo za 

vse plastične proizvode za enkratno 

uporabo iz dela E Priloge, ki so dani na trg 

Unije. Glede plastičnih proizvodov za 

enkratno uporabo, ki jih zajema Direktiva 

94/62/ES, države članice zagotovijo, da se 

sheme razširjene odgovornosti 

proizvajalca uvedejo do 31. decembra 

2024. 

Or. en 

Obrazložitev 

Za zagotovitev pravne jasnosti bi bilo treba rok za uvedbo shem razširjene odgovornosti 

proizvajalca za embalažo, kadar takšni sistemi še ne obstajajo, uskladiti z veljavnim časovnim 

načrtom iz direktive o embalaži in odpadni embalaži, kot je bilo dogovorjeno v nedavnem 

pregledu zakonodaje EU o odpadkih (sveženj ukrepov za krožno gospodarstvo) in določeno v 

Direktivi (EU) 2018/852. 

 

Predlog spremembe  32 

Predlog direktive 

Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Stroški, ki jih je treba kriti, ne presegajo 

stroškov, potrebnih za stroškovno 

učinkovito zagotavljanje omenjenih 

storitev, in se določijo na pregleden način 

med zadevnimi udeleženci. Stroški za 

čiščenje odpadkov so omejeni na običajne 

dejavnosti, ki jih redno izvajajo javni 

organi ali se izvajajo v njihovem imenu, 

in ne vključujejo odpadkov, ki so bili 

odstranjeni iz morja ali rek. Komisija v 
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posvetovanju z državami članicami objavi 

smernice o porazdelitvi stroškov za 

čiščenje odpadkov, ki se krijejo v okviru 

shem razširjene odgovornosti 

proizvajalca. 

Or. en 

Obrazložitev 

Komisija je s tem predlogom presegla načelo „onesnaževalec plača“ in določila, da je za 

prevoz, obdelavo in odstranjevanje morskih smeti in smeti z obal v celoti odgovoren izključno 

proizvajalec proizvoda. Poročevalka meni, da bi morala biti finančna odgovornost deljena, s 

čimer bi bili kriti stroški odstranjevanja smeti, kadar gre za vprašanje neustreznega ravnanja 

potrošnika. 

 

Predlog spremembe  33 

Predlog direktive 

Člen 8 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Države članice zagotovijo, da se v 

skladu z določbami o razširjeni 

odgovornosti proizvajalca iz 

Direktive 2008/98/ES sheme razširjene 

odgovornosti proizvajalca vzpostavijo za 

ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko in ki 

je dano na trg Unije. 

3. Države članice zagotovijo, da se v 

skladu z določbami o razširjeni 

odgovornosti proizvajalca iz 

Direktive 2008/98/ES sheme razširjene 

odgovornosti proizvajalca vzpostavijo za 

ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko in ki 

je dano na trg Unije. Države članice 

zagotovijo, da se v okviru shem razširjene 

odgovornosti proizvajalca glede 

recikliranja ribolovnega orodja do leta 

2025 doseže vsaj 15 % cilj. Da bi dosegli 

ta cilj, države članice lahko glede shem 

zahtevajo med drugim: 

 (a)  vzpostavitev kavcijskih sistemov 

povračil za spodbujanje vračanja starega, 

zavrženega ali neuporabnega ribolovnega 

orodja, razen v majhnih pristaniščih brez 

osebja ali v odročnih pristaniščih;  

 (b)  vključitev programov spremljanja, 

sledenja in poročanja; in 

 (c)  kritje operacij izvleka 

Or. en 
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Obrazložitev 

Da bi zagotovili najučinkovitejše zmanjšanje morskih odpadkov ribolovnega orodja, ki 

vsebuje plastiko, bi bilo treba od držav članic zahtevati, da uvedejo sheme razširjene 

odgovornosti proizvajalca za ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, pa tudi cilj glede 

recikliranja za ribolovno orodje do leta 2025 v višini 15 %. Ta cilj je uresničljiv, če 

upoštevamo dobro prakso Islandije, ki si je določila cilj 45 % recikliranih mrež do leta 2006, 

sedaj pa po ocenah beleži 85 % povrnjenih mrež in vrvi. 

 

Predlog spremembe  34 

Predlog direktive 

Člen 9 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) vzpostavijo sheme kavcije ali (a) vzpostavijo sheme kavcije ali 

avtomatizirane sisteme zbiranja, ali 

Or. en 

Obrazložitev 

Ne bi smeli predpostavljati, da se bodo države članice ali regije odločile za sheme kavcije. 

Možni so drugi sistemi, na primer avtomatizirano zbiranje z nagrado za vračilo v obliki 

nakupovalnih bonov ali popusta za potrošnike. 

 

Predlog spremembe  35 

Predlog direktive 

Člen 10 – odstavek 1 – točka b a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) posledice neustreznega 

odstranjevanja odpadkov za 

kanalizacijsko omrežje;  

Or. en 

Obrazložitev 

Kanalizacijsko omrežje ni zgolj potencialna pot za nekatere plastične proizvode za enkratno 

uporabo v naravno okolje. Zaradi neustreznega odstranjevanja odpadkov lahko na njem 

nastane precejšnja škoda in potrošniki se morajo tega zavedati. 
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Predlog spremembe  36 

Predlog direktive 

Člen 13 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) podatke o dajanju na trg in 

ločenem zbiranju proizvodov, navedenih v 

delu F Priloge, da se dokaže napredek pri 

doseganju cilja iz člena 9; 

Or. en 

Obrazložitev 

Da bi lahko ocenili doseganje cilja o ločenem zbiranju proizvodov, je treba zbrati ustrezne 

podatke. 

 

Predlog spremembe  37 

Predlog direktive 

Člen 13 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ab) količino odpadkov v morju, ki 

izvirajo iz proizvodov, zajetih v tej 

direktivi, za spremljanje učinkov sprejetih 

ukrepov; 

Or. en 

Obrazložitev 

Prednostno je  treba preveriti količino odpadkov v morju, ki izvirajo iz proizvodov, zajetih v 

tej direktivi. 

 

Predlog spremembe  38 

Predlog direktive 

Člen 13 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ac) podatke o plastičnih proizvodih za 

enkratno uporabo iz delov E in G Priloge, 

ki se dajo vsako leto na trg Unije, da bi 
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spremljali njihovo porabo v Uniji;   

Or. en 

Obrazložitev 

Predlog spremembe ne potrebuje obrazložitve. 

 

Predlog spremembe  39 

Predlog direktive 

Člen 15 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Komisija do … [šest mesecev po 

roku za prenos te direktive] oceni to 

direktivo. Ocena temelji na informacijah, 

ki so na voljo v skladu s členom 13. 

Države članice Komisiji predložijo 

morebitne dodatne informacije, potrebne za 

oceno in pripravo poročila iz člena 2. 

1. Komisija do … [pet let po roku za 

prenos te direktive] oceni to direktivo. 

Ocena temelji na informacijah, ki so na 

voljo v skladu s členom 13. Države članice 

Komisiji predložijo morebitne dodatne 

informacije, potrebne za oceno in pripravo 

poročila iz člena 2. 

Or. en 

Obrazložitev 

5 let je dovolj časa, da Komisija oceni in po potrebi opravi pregled na podlagi poročil, ki jih 

predložijo države članice in v katerih so navedeni glavni podatki o plastičnih proizvodih za 

enkratno uporabo iz Direktive, zlasti tistih, za katere veljajo ukrepi za zmanjšanje porabe iz 

člena 4. 

 

Predlog spremembe  40 

Predlog direktive 

Člen 15 – odstavek 3 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) je bil dosežen zadosten znanstveni 

in tehnični napredek ter ali so bila 

oblikovana merila ali standard za biološko 

razgradljivost v morskem okolju, ki se 

uporabljajo za plastične proizvode za 

enkratno uporabo, ki spadajo v področje 

uporabe te direktive, in ali so bili razviti 

njihovi nadomestki za enkratno uporabo, 

da se določi, za katere proizvode niso več 

(c) je bil dosežen zadosten znanstveni 

in tehnični napredek ter ali so bila 

oblikovana merila ali standard za biološko 

razgradljivost in razkroj v morskem 

okolju, ki se uporabljajo za plastične 

proizvode za enkratno uporabo, ki spadajo 

v področje uporabe te direktive, in ali so 

bili razviti njihovi nadomestki za enkratno 
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potrebne omejitve za dajanje na trg, kjer 

je to ustrezno. 

uporabo . 

Or. en 

Obrazložitev 

Ne gre le za vprašanje poznavanja biološke razgradljivosti plastičnih predmetov za enkratno 

uporabo v morju, o kateri ne obstajajo zanesljive znanstvene študije, ki bi upoštevale vpliv  

morskih tokov, morske soli in globine morskega dna na biorazgradljivost, temveč tudi za 

vprašanje upoštevanja mehanizmov razkroja plastičnih predmetov za enkratno uporabo, 

preden dosežejo reke, morja in oceane. 

 

Predlog spremembe  41 

Predlog direktive 

Priloga I – del A – alinea 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 - Tobačni proizvodi s filtri, ki 

vsebujejo plastiko, in filtri, ki vsebujejo 

plastiko in se tržijo za uporabo v 

kombinaciji s tobačnimi proizvodi 

Or. en 

Obrazložitev 

Glej obrazložitev k predlogoma spremembe 9 (uvodna izjava 12a) in 31 (novi člen 8a). 

 

Predlog spremembe  42 

Predlog direktive 

Priloga I – del B – alinea 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 - Zelo lahke plastične nosilne 

vrečke, kot so opredeljene v členu 3(1d) 

Direktive 94/62/ES, razen kadar so 

potrebne zaradi higienskih razlogov  

Or. en 
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Obrazložitev 

Obvezni ukrepi za zmanjšanje zelo lahkih plastičnih vrečk debeline manj kot 15 mikronov niso 

del veljavne direktive o lahkih plastičnih nosilnih vrečkah (Direktiva (EU) 2015/720). Glede 

na uspešno izvajanje te zakonodaje in hitro spreminjanje obnašanja potrošnikov v večini 

držav članic, kjer plastične vrečke na prodajnih mestih zaračunavajo, bi bilo treba jasno 

nakazati, da bi bilo treba kategorije zelo lahkih plastičnih vrečk prepovedati, z izjemo tistih, 

ki se uporabljajo v higienske namene za prenos blaga od trgovine do doma. 

 

Predlog spremembe  43 

Predlog direktive 

Priloga I – del D – alinea 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 - vrečke za čips in zavojčki za 

slaščice; 

Or. en 

Obrazložitev 

Glede vrečk za čips in zavojčkov za slaščice, ki so na četrtem mestu med najpogostejšimi 

predmeti, najdenimi v evropskih morjih, sozakonodajalca lahko poleg ukrepov, ki so že 

predvideni v zakonodajnem predlogu (razširjena odgovornost proizvajalca in kampanje 

ozaveščanja), določita dodatne zahteve glede označevanja. 

 

Predlog spremembe  44 

Predlog direktive 

Priloga I – del E– alinea 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

— Tobačni izdelki s filtri in filtri, ki se 

tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi 

izdelki 

— Tobačni izdelki s filtri, ki vsebujejo 

plastiko, in filtri, ki vsebujejo plastiko in 

se tržijo za uporabo v kombinaciji s 

tobačnimi proizvodi 

Or. en 

Obrazložitev 

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 9 (uvodna izjava 12a) 
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Predlog spremembe  45 

Predlog direktive 

Priloga I – del G– alinea 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

— Lahke plastične nosilne vrečke, kot 

so opredeljene v členu 3(1c) 

Direktive 94/62/ES 

— Lahke plastične nosilne vrečke, kot 

so opredeljene v členu 3(1c) 

Direktive 94/62/ES in zelo lahke plastične 

nosilne vrečke, kot so opredeljene v 

členu 3(1d) te direktive  

 

Or. en 

Obrazložitev 

Pomembno je, da se za lahke in zelo lahke plastične nosilne vrečke, za katere v državah 

članicah ne veljajo omejevalni ukrepi, uvedejo ukrepi okoljskega ozaveščanja za potrošnike. 
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OBRAZLOŽITEV 

Ozadje  

Poročevalka lahko, ne da bi bila zgodovinarka, našo dobo označi za „dobo plastike“. 

Plastika je bila izumljena sredi 19. stoletja. Masovno se proizvaja od začetka 50-ih let 20. 

stoletja, zadnjih 15 let pa je njena proizvodnja eksponentna: v 65 letih je bilo proizvedene več 

kot 8 milijard ton plastike1, ustvarjenih pa je bilo 6 milijard ton odpadkov. Številke so grozljive.  

Družba „vse za enkratno uporabo“ naše oceane spreminja v poslednji smetnjak. Plastični 

proizvodi so odgovorni za 85 % onesnaženja morja. Polovica jih je proizvodov za enkratno 

uporabo, četrtina pa je ribolovnega orodja. To pomeni, da so evropske vode vsako leto 

onesnažene s 15 600 tonami plastičnih proizvodov za enkratno uporabo oz. s 26 600 tonami 

plastike, če upoštevamo tudi ribiško opremo2. 

V Evropi je v morje vsako leto odvrženih 150 000 ton plastike3. V svetovnem merilu je stanje 

še bolj zaskrbljujoče, saj se v oceanih vsako leto znajde 8 milijonov ton plastike. 

Če ne ukrepamo, bo leta 2050 v oceanih več plastičnih proizvodov kot rib. Prizadete so vse 

morske živali, želve, ptice, kiti, ribe, raki, ki plastiko požirajo, kar ima pogubne posledice za 

njihovo preživetje, posledice za zdravje ljudi pa še niso znane.  

Komisija prevzema vodilno vlogo  

Tej ugotovitvi v nasprotju s podnebnimi spremembami ni mogoče oporekati, Evropska komisija 

pa je na njeni podlagi 28. maja 2018 objavila zakonodajni predlog o plastičnih proizvodih za 

enkratno uporabo.  

Oblikovan je bil sveženj ukrepov, ki temeljijo na pobudah nekaterih držav članic ali regij, ki jih 

sveženj dopolnjuje, presega in usklajuje ter vključuje v celostni pristop Skupnosti, ki zajema 

Direktivo (EU) 2015/720 o zmanjšanju potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk, strategijo za 

plastiko, akcijski načrt za krožno gospodarstvo in pregledano zakonodajio o odpadkih.  

Komisija se osredotoča na deset glavnih virov makroplastike, ki jo najdemo v evropskih morjih 

in na evropskih plažah in ki predstavlja 70 % morskih odpadkov.  

Svetovni izziv, ki zahteva velikopotezne in postopne ukrepe  

– prepovedati plastične proizvode za enkratno uporabo na ravni EU, če obstajajo druge 

možnosti. To velja za devet proizvodov: nožarske izdelke (vilice, noži, žlice, palčke) in 

krožnike, vatirane palčke, slamice, palčke za mešanje pijač in palčke za balone (člen 5); 

                                                 
1 R. Geyer, J. Jambeck, K. Lavender, University study, „Production, use, and fate of all plastics ever made“ 

(Proizvodnja, uporaba in usoda vseh kdajkoli proizvedenih plastičnih proizvodov), Science Advances, Vol.3, n°7, 

2017.  
2 Evropska komisija, „Impact Assessment - Reducing Marine Litter: action on single use plastics and fishing gear“ 

(Ocena učinka – Zmanjšanje količine morskih odpadkov: ukrepi glede plastičnih proizvodov za enkratno uporabo 

in ribolovnega orodja), SWD(2018) 254 final, 28. maj 2018, 1. del, str. 10. 
3 Prav tam, 1. del, str. 10. 
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– državam članicam prepustiti izbiro instrumentov za znatno zmanjšanje porabe plastičnih 

proizvodov za enkratno uporabo, za katere se razvijajo alternativni proizvodi: posode za živila 

in lončki za pijače (člen 4). Gre za dokazano učinkovit sistem s predvideno prepovedjo lahkih 

plastičnih nosilnih vrečk debeline 50 mikronov ali manj.1; 

– zagotoviti, da se bo do leta 2025 zbiralo najmanj 90 % plastenk za pijačo (člen 9);  

– razširiti shemo odgovornosti proizvajalca (člen 8) na vse kategorije proizvodov, ki spadajo 

na področje uporabe, razen higienskih vložkov, tamponov in aplikatorjev tamponov. Večja 

odgovornost zajema stroške zbiranja in odpravljanja onesnaženosti ter ukrepe za ozaveščanje 

javnosti (člen 10);  

– določiti zahteve za označevanje/etiketiranje treh kategorij proizvodov: higienskih vložkov in 

tamponov, vlažilnih robčkov in plastičnih balonov (člen 7). 

Komisija ocenjuje, da bo direktiva koristna tako za okolje kot za gospodarstvo. Z njo bi bilo 

mogoče preprečiti okoljsko škodo, katere stroški bi znašali 22 milijard evrov do leta 20302, 

potrošniki pa bi prihranili do 6,5 milijard evrov3, pri čemer bi po ocenah prilagoditev 

proizvajalce stala 3,2 milijardi evrov4. Do izgube delovnih mest bi prišlo samo v primeru 

minimalnega scenarija (možnost 2a), ki bi bil omejen na prostovoljne ukrepe industrijskih 

proizvajalcev in na kampanje obveščanja5. V primeru drugih možnih scenarijev, ki so bolj 

naklonjeni inovacijam, pa bi lahko ustvarili od 30 000 do 50 000 delovnih mest6.  

Prednostne naloge poročevalke 

Poročevalka zelo pozitivno pozdravlja velikopotezni predlog Komisije, ki je popolnoma 

skladen z javnim mnenjem: 95 % Evropejcev namreč meni, da je ukrepanje v zvezi s plastičnimi 

proizvodi za enkratno uporabo potrebno in celo nujno7.  

Poročevalka bi kljub temu želela, da bi šla Komisija pri nadaljnjem ukrepanju na podlagi 

ugotovitev iz svoje ocene učinka korak dlje. Želi tudi, da se objavi študija svetovalnega podjetja 

Eunomia, na kateri temelji ocena učinka.  

1. Sčasoma določiti številčno opredeljene cilje za zmanjšanje porabe posod za živila in 

lončkov za pijače. Gre sicer za dve vrsti proizvodov, za katere na trgu že obstajajo druge 

možnosti, vendar se poročevalka glede na to, da ustrezni podatki iz držav članic niso na 

voljo, zavzema za prilagojen časovni razpored. Kot referenca se uporablja direktiva iz leta 

2015 o lahkih plastičnih nosilnih vrečkah, ki določa usklajene ukrepe za zmanjšanje njihove 

uporabe v razponu dveh do treh let po prenosu v nacionalno zakonodajo. 

 

                                                 
 1 V skladu s členom 4 1a. (b) Direktive 2015/720 z dne 29. aprila 2015 o spremembi Direktive 94/62/ES glede 

zmanjšanja potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk: „sprejetje instrumentov do 31. decembra 2018 za 

zagotovitev, da lahke plastične nosilne vrečke ne bodo brezplačno na voljo na prodajnem mestu blaga ali izdelkov, 

razen če se uvedejo enako učinkoviti instrumenti.“ 
2 Evropska komisija, Plastika za enkratno uporabo: novi predpisi EU za zmanjšanje morskih odpadkov, sporočilo 

za medije, 28. maj 2018. 
3 Ocena učinka, op. cit., 1. del, str. 60. 
4 Prav tam, 1. del, str. 60. 
5 Prav tam, 1. del, str. 60. 
6 Prav tam, 1. del, str. 60. 
7 Prav tam, 1. del, str. 6. 
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Poročevalka meni, da bi v obdobju štirih let države članice imele dovolj časa za določitev 

natančnih ciljev za zmanjšanje uporabe proizvodov iz člena 4 na svojem ozemlju. 

 

2. Ločeno zbiranje plastenk za pijačo  

Poročevalka ni popolnoma zadovoljna z ubeseditvijo člena 9 o ločenem zbiranju plastenk 

za pijačo. Te namreč z zamaški spadajo v prvo kategorijo plastičnih proizvodov za enkratno 

uporabo v morju (predstavljajo jih kar eno petino).  

V nekaterih državah članicah je razprava o uvedbi splošne sheme kavcije za plastenke vedno 

burnejša, poročevalka pa želi pustiti bolj odprte možnosti. Države članice morajo imeti 

možnost izbrati najbolj učinkovit sistem, da bi zamisel dobila tržno vrednost, in potrošnika 

spodbuditi k vračanju plastenk ali njihovem ločevanju doma. 

Plastenka je proizvod, ki ga je v veliki meri možno reciklirati. Komisija je določila cilj, da 

se bo do leta 2025 zbiralo 90 % plastenk. Poročevalka predlaga, da se zahtevi iz člena 6 o 

zamaških in pokrovčkih, pritrjenih na vsebnik, doda ukrep, da se do leta 2025 pri proizvodnji 

plastenk uporablja najmanj 25 % recikliranega materiala, k čemur se je zavezala industrija.  

3. Upoštevanje priporočil Svetovne zdravstvene organizacije o cigaretah s plastičnimi 

filtri  
Poročevalko skrbijo tudi plastični filtri cigaret. So namreč drugi na seznamu plastičnih 

onesnaževal, naplavljenih na evropskih plažah. Predlaga, da se doda nov člen 4a o 

zmanjšanju količine tobačnih odpadkov po uporabi.  

V njem je poleg tega, da razširjena odgovornost velja tudi za proizvajalce tobaka, določeno, 

da morajo države članice določiti cilje za 50 odstotno zmanjšanje uporabe plastičnih filtrov 

v cigaretah do leta 2025 in 80 odstotno zmanjšanje do leta 2030.1  

Države bi se prav tako morale zavezati k uvedbi sistema za zbiranje ogorkov, še prej pa bi 

se morale zgledovati po italijanskem modelu in določiti odvračilne kazni za kadilce, ki 

cigaretni ogorek odvržejo na tla ali v kanalizacijo.  

4. Poročevalka meni, da gre Komisija pri razširjeni odgovornosti proizvajalca v členu 8 

predaleč.  

Sicer priznava, da gre za pomemben instrument okoljske politike in si, kot Komisija, 

prizadeva za dopolnitev že obstoječih ukrepov v zakonodaji o odpadkih, vendar ugotavlja, 

da ta odgovornost nikjer ne pokriva stroškov čiščenja morij in plaž, pri čemer se sklicuje na 

odstavek 1 člena 8 okvirne Direktive 2008/98/ES (WFD). Direktiva 2018/852/ES o embalaži 

in odpadni embalaži določa, da je treba sheme razširjene odgovornosti proizvajalca uvesti 

najkasneje 31. decembra 2024, to je tri leta po datumu, določenem v tem predlogu. To so 

vsa vprašanja, ki skrbijo poročevalko, ki meni, da morajo ostati sheme razširjene 

odgovornosti proizvajalca sorazmerne.  

5. Vključitev ultra lahkih plastičnih nosilnih vrečk  

                                                 
1 Poročilo Svetovne zdravstvene organizacije z naslovom „Tobacco and its environmental impact: an overview“ 

(Tobak in njegov vpliv na okolje: pregled), 2017. 
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Poročevalka predlaga, da se na seznam proizvodov iz člena 5, za katere veljajo omejitve, 

dodajo plastične nosilne vrečke debeline manj kot 15 mikronov, ki niso zajete v Direktivo 

(EU) 2015/720 o zmanjšanju potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk.  

Meni, da je treba glede na hitre spremembe navad potrošnikov v večini držav članic, kjer so 

plastične nosilne vrečke na prodajnih mestih postale plačljive, jasno prepovedati ultra lahke 

plastične nosilne vrečke, z izjemo tistih, ki se uporabljajo za higienske namene.  

6. Poročevalka bi želela spremeniti tudi nekatere stvari na področju ribolovnega orodja. 

Ugotavlja, da nekatere določbe Skupnosti1 sicer že predvidevajo prenehanje onesnaževanja 

z mrežami ali z drugim na morju zapuščenim ali izgubljenim orodjem, vendar zaradi 

odsotnosti učinkovitega nadzora nad izgubo ribolovnega orodja na ravni EU vprašanje ostaja 

nerešeno. Več kot 30 % odpadkov z ribiških in rekreacijskih plovih, ki bi jih bilo treba 

prinesti nazaj v pristanišče, a se jih ne, verjetno pristane v morju2. Poročevalka meni, da je 

smiselno, da shema razširjene odgovornosti proizvajalca velja tudi za proizvajalce 

ribolovnega orodja.  

V členu 8(3) dodaja cilj recikliranja v obsegu 15 %, saj je ribolovno orodje, tako kot vso 

odporno opremo, mogoče v veliki meri ponovno uporabiti in ga je zato treba vrniti v 

pristanišče. Cilj je realističen, kot je razvidno iz primerov dobre prakse, zlasti v Islandiji, 

kjer je bil leta 2006 določen cilj recikliranja v obsegu 45 %, danes pa se ocenjuje, da se 

reciklira kar 85 % vrvi in mrež.3 

Splošni namen poročevalke je skladen s stališči znanstvenikov in ministrov, s katerimi se je 

srečala med pripravo poročila: plastika, ta čudežni proizvod, ki pa preveč onesnažuje, ima 

prihodnost, a samo daleč od morij in oceanov.  

 

                                                 
1 Člen 48 Uredbe 20/11/2009, s katerim se vzpostavlja nadzorni sistem Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s 

spravili skupne ribiške politike, določa, da mora kapitan ribiškega plovila v 24 urah pristojni organ svoje države 

članice zastave obvestiti o vsaki izgubi ribolovnega orodja. 
2 Ocena učinka, op. cit., str. 12. 
3 http://iswa2015.org/assets/files/downloads/marine_litter3.pdf 

http://iswa2015.org/assets/files/downloads/marine_litter3.pdf
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PRILOGA: SEZNAM SUBJEKTOV ALI OSEB, OD KATERIH JE POROČEVALEC 
PREJEL PRISPEVEK 

 
Naslednji seznama je bil pripravljen povsem prostovoljno. Zanj je odgovorna izključno poročevalka. 

Poročevalka je pri pripravi [osnutka poročila/poročila do njegovega sprejetja v odboru] prejela 

prispevke od naslednjih subjektov ali oseb: 

 
 

Subjekt in/ali oseba 

Evropski okoljski urad  

ClientEarth 

Edana 

Essenscia 

EurEau 

European Plastics Converters (EuPC)  

Extended Producer Responsibility Alliance (EXPRA) 

FoodDrinkEurope 

Fostplus 

Prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans, pristojen za boljše pravno 

urejanje, medinstitucionalne odnose, pravno državo in Listino o temeljnih pravicah. 

Friends of the Earth Europe 

Go4Circle 

Belgijski inštitut za embalažo  

Podpredsednik Evropske komisije Jyrki Katainen,  

pristojen za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost 

Evropski komisar za okolje, pomorske zadeve in ribištvo Karmenu Vella 

Nestlé S.A. 

Pack2Go Europe 

Petcore Europe 

Belgijski državni sekretar za boj proti zlorabam na področju socialnih zadev, varovanje 

zasebnosti in Severno morje pri ministrici za socialne zadeve in javno zdravje Philippe De 

Backer  

Plastics Europe 

Plastics Recyclers Europe 

Stalno predstavništvo Avstrije pri Evropski uniji 

Rethink Plastic Alliance 

Seas at risk 

Sky  

Suez S.A.  

Surfrider Foundation Europe 

Tetra Pack International S.A.  

Zero Waste Europe 
 
 
 


