
AMENDAMENTUL 1 
PROPUNEREA DE DIRECTIVĂ DE MODIFICARE A 

DIRECTIVEI 94/62/CE PRIVIND AMBALAJELE ȘI 

DEȘEURILE DE AMBALAJE ÎN VEDEREA 

REDUCERII CONSUMULUI DE PUNGI DE 

TRANSPORT DIN PLASTIC SUBȚIRI  

 

ENVE-V-043  

 

Punctul 1  

 

Se adaugă un nou punct:  

BORBOLY Csaba  

 

Proiect de aviz  Amendament  
 observă că proprietățile avantajoase din punct de 

vedere comercial (greutatea redusă, durabilitatea și 

rezistența la degradare) ale pungilor de transport din 

plastic mai subțire de 50 de microni au fost și sunt 

responsabile de faptul că acestea nu sunt refolosite 

sau refolosite doar pe scară redusă, precum și de 

poluarea acvatică și terestră la nivel mondial. 

 

Expunere de motive  

 

Proliferarea și folosirea pe scară largă a acestor tipuri de pungi au fost determinate de durabilitatea lor, de 

costurile scăzute de producție și de prețul lor scăzut. 

 

_____________ 

 

(HU) RCOD/IKAP/ab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMENDAMENTUL 2 BORBOLY Csaba  



PROPUNEREA DE DIRECTIVĂ DE MODIFICARE A 

DIRECTIVEI 94/62/CE PRIVIND AMBALAJELE ȘI DEȘEURILE 

DE AMBALAJE ÎN VEDEREA REDUCERII CONSUMULUI DE 

PUNGI DE TRANSPORT DIN PLASTIC SUBȚIRI  

 

ENVE-V-043  

 

Punctul 30 

 

Se modifică după cum urmează:  

 

Proiect de aviz  Amendament  

precizează că anumiți factori ai conceperii sunt 

esențiali pentru eficacitatea instrumentelor 

economice: un nivel de taxare/impozitare adecvat, 

care să descurajeze în mod real utilizarea pungilor 

de plastic: unele măsuri economice introduse de 

statele membre cu mai puțin succes evidențiază 

această necesitate; 

 reprezentanții autorităților locale și regionale 

ar trebui implicați în orice analiză a 

introducerii unor impozite/taxe și în utilizarea 

finală a acestor sume în inițiativele locale 

vizând curățenia; 

 impozitul/taxa ar trebui să fie suficient de 

ridicată pentru a acoperi costurile de mediu și 

sociale reale generate în cursul ciclului de 

viață al unei pungi de transport din plastic 

subțire; 

 din perspectiva principiului responsabilității 

producătorului, costurile de colectare/curățare 

a spațiului public și de tratare a pungilor de 

transport din plastic subțiri ar trebui să se 

reflecte în prețul pungii de transport; 

 campanii de sensibilizare cu accentul asupra 

beneficiilor de mediu, folosind programe 

educative în școli, inițiative de strângere a 

gunoaielor, încurajarea unui comportament 

responsabil în sectorul turistic/de recreere și 

alte inițiative organizate în colaborare cu 

industria maselor plastice și cu vânzătorii cu 

amănuntul; 

 o punere în aplicare eficace fără sporirea 

sarcinilor administrative ale autorităților 

locale și regionale. 

precizează că anumiți factori ai conceperii sunt 

esențiali pentru eficacitatea instrumentelor economice: 

un nivel de taxare/impozitare adecvat, care să 

descurajeze în mod real utilizarea pungilor de plastic: 

unele măsuri economice introduse de statele membre 

cu mai puțin succes evidențiază această necesitate; 

 reprezentanții autorităților locale și regionale ar 

trebui implicați în orice analiză a introducerii unor 

impozite/taxe și în utilizarea finală a acestor sume 

în inițiativele locale vizând curățenia;  

 impozitul/taxa ar trebui să fie suficient de ridicată 

pentru a acoperi costurile de mediu și sociale reale 

generate în cursul ciclului de viață al unei pungi de 

transport din plastic subțire; 

 din perspectiva principiului responsabilității 

producătorului, costurile de colectare/curățare a 

spațiului public și de tratare a pungilor de transport 

din plastic subțiri ar trebui să se reflecte în prețul 

pungii de transport; 

 campanii de sensibilizare cu accentul asupra 

beneficiilor de mediu, folosind programe educative 

în școli, inițiative de strângere a gunoaielor, 

încurajarea unui comportament responsabil în 

sectorul turistic/de recreere și alte inițiative 

organizate în colaborare cu industria maselor 

plastice și cu vânzătorii cu amănuntul; 

 sublinierea rolului instituțiilor de învățământ în 

formarea comportamentului responsabil și a 

atitudinii respectuoase față de mediu a copiilor; 

 o punere în aplicare eficace fără sporirea sarcinilor 

administrative ale autorităților locale și regionale. 

 

Expunere de motive  

 

Folosirea și refolosirea pungilor de transport biodegradabile este o decizie individuală care ține de 

atitudinea fiecăruia față de mediu. Pe de altă parte, instituțiile de învățământ au un rol important în formarea 

acestei atitudini.  

 

_____________ 

(HU) RCOD/IKAP/ab 
 


